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 مقدمة الطبعة العربية

ـًا مقدسة (يف العامل القدمي، كانت احلروب مجيعها        هذا ما الحظه مؤرخو الدين والثقافة      ). حروب
يف العصور القدمية يف حلقة حبث عقدت يف        ) احلرب املقدسة (الذيـن جتمعوا سوية ملناقشة موضوع       

ي يتعلق يب فقد كان من األمور املثرية على حنو          واألمر الذ ).  م 2001(جامعة روما يف مطلع ربيع عام       
خـاص أن اإلسهام عن احلرب املقدسة يف اإلسالم كانت على توافق تام مع ورقة حبثي اليت تعاملت                  

 والقرآن مل   *الكتابيف  ) احلرب املقدسة (؛ وعلى حنو خاص موضوع      ]1[الكتابمع احلرب املقدسة يف     
ا على حنو قوي، واالتفاق هذا أدهشنا، أن وظيفة جماز          وقد اتفقن . يشـجع احلـرب ألسـباب دينية      

ـًا تقية،           ) احلرب املقدسة ( يف هذين النصني األساسني لليهودية واملسيحية واإلسالم قد دعمت أهداف
سفر (ميكن أن يلخصا مبساعدة النيب أيوب        )اجلهاد(و) احلرب املقدسة (إن  . بقيت بعيدة عن األضواء   

احلرب (لقد خيضت   . »هشم أنياب الظامل ومن بني فكيه انتزع فريسته       وكنت أ «،  )17-7: 29أيوب  
إن هذا املبدأ   . »األجنيب املقيم بيننا  «عرب التزام شبه أيويب لقيم السالم الدينية ورعاية الغريب          ) املقدسة

، املناضل للتغلب على ظلم الفقراء واملضطهدين،       )امللك الصاحل (مل يـلهم فقط شخص أيوب بصفته        
ـًا   )احلرب املقدسة ( واليـتامى، الذين كانوا مركزيني ألدب العامل القدمي عن           رامـل األ ، ولكن أيض

هذا التبصر الذي التقطته من مؤمتر      . لقصـص يسوع وداود، مع قائمة طويلة من أبطال العامل القدمي          
 .هو ما دفعين لتأليف كتايب هذا) احلرب املقدسة(روما عن 

) إذا كان اهللا قد مات    (مت تلخيص أخالق العدمية مببدأ      ›  كرمازوف ةخواأل‹يف رواية دستويفسكي    
وإهنا ملن سخريات القدر الفظيعة أنه يف السنوات القليلة اليت عملت فيها يف             . »كل شيء جائز  «فإن  

ـًـا من السياسيني األمريكيني من احملافظني اجلدد واألصوليني املسيحيني قد           هـذا املؤلـف أن حتالف
إن أعمال التعذيب   .  املبدأ مع التشويهات، امللهمة من إسالميني، للحرب املقدسة        تشـاركوا يف هذا   

احلرب على  (املـربجمة، وقصـف بغداد وبريوت اإلرهابيني واخلوف كلي الوجود الذي استحضرته             
يف عامل إنساين حيث حيارب اخلري الشر، فإن كل         . يتم الدفاع عنها بأهنا خدمة للدميقراطية     ) اإلرهاب
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ـًا به   ما هو    ويف . ليست جديدة على العامل القدمي    ) صدام احلضارات (إن مفارقة   . شرير صار مسموح
الوقت الذي يشكل فيه هذا جماز العامل القدمي االستعاري ذايت التدمري، فإن النضال ضد الشر الكوين                

بدالً . و مباشر يشكل مادة هذا املؤلف املركزية، وليس يف نييت التعامل مع هذه املادة املعاصرة على حن              
، )امللك الصاحل(وشخص ) احلرب املقدسة(مـن ذلـك، فإين آمل أن يقلل تناويل بالتحليل موضوع           

الذي يقع يف مركز التقاليد املسيحانية عن يسوع وداود، من سوء استخدام خطاب تشارك فيه الورع                
 املنافسة والنضال   لقد أضحى الالهوت على حنو مفاجئ جزًءا من       . الـيهودي واملسيحية واإلسالمية   

ـًا للباحثني عن السالم يف أيامنا هذه لفهم هذا الالهوت  .السياسيي العاملي الذي صار مهم
 توماس طمسن
  م15/11/2006كوبنهاغن يف 



 
 

 

10

 مقدمة

الكتاب  ما: ه ألول مرة منذ مخس سنواتحيـاول هذا الكتاب أن جييب على السؤال الذي طرحتُ   
 ملاضي أحد   ـًا، كتبُت بثقة أنّ الكتاب ليس تارخي      ›املاضي اخلرايف ‹  يف كتايب  .؟ـًاإن مل يكـن تارخي    

ـًا فلسف ًزااملختار واملنبوذ قّدمت جما   * إسرءيلوأنّ قّصـة الكتاب عن        حول اجلنس البشري الضال     ي
 يف السنوات الفاصلة املاضية وال      ـًايجدتبدالً  إنّ معرفتنا بتاريخ فلسطني القدمية مل تتبّدل        . ]1[طـريقه 

 لاللتزام الشديد للباحثني الكتابيني بفكرة أنّ       ًرايـزال السجال حول تارخيها يعاجل مسألة إمكانيته، نظ        
ـًاالكـتاب يعكس ماض    ـًا تارخي ي إنّ العمل التارخيي الذي جيري القيام به مثري لالهتمام وواعد،          . ]2[ي

 ما  :لكن مسألة . ]3[وىل على املصادر التارخيّية من علم اآلثار والنقوش املعاصرة        يعـتمد بالدرجة األ   و
.  اليت ميكن أن يستخدمها املؤرخون لكتابة تاريخ فلسطني هي مسألة زائفة وإهلاء            الكتاباملعلومات يف   

ـًاتاريخ صام يكون ال ا  دوهنمن  تصوراهتم التارخيّية، و  أدلّة ل فـاملؤرخون حيـتاجون إىل       ـًا متا ت إنّ . م
 ليس ألنه   ، قبل العهد اهللنسيت   إسرءيلماضي  عن  وحده ال يقّدم أّي دليل مباشر        الكتابحقـيقة أن    

 الكـتاب بل ألنّ ، مع أنّ ذلك ينبغي بالتأكيد أن يسبب التردد ألكثر املؤّرخني حمافظة ،  متأخر وثانوي 
ـًايفعل شي  .ري التاريخ بقصصه حول املاضي آخر غئ

 واحلكايات الكتابّية، مييل املؤّرخون إىل وضع األحداث يف فضاء          النَّْصبيةيف املناقشة حول النقوش     
 الذي منحته النصوص الكتابّية     رايفالقصد هو إزاحة الفضاء اخل    . جمّرد من األساطري، خيتلقونه بأنفسهم    

ـًاوالقدمية صو   مقاومة، أم ملك بطويل     أي وال يلقى    الربكان املَرء يتعامل مع جيش يقوده       أًء  سوا. ت
 يعيد الناس إىل العبادة املؤمنة واملعبد، يف حالة النصر،  يسري خالل الليل ليهاجم عند شروق الشمس أم       

فالفشل . صوص القدمية املهجور إىل إهله، فإنّ غياب االهتمام بعامل القّصة يتجاهل وظيفة الن          ] اهلـيكل [
 نصوصنا على خلفية األدب املشابه يعوق قراءتنا بإمهال الصفة النمطية اجملسمة            تقـومي اإلضـايف يف    

إنّ االسـتراتيجّيات اخلطابّية كمنطق اجلزاء، واألصداء الترديدّية للحكايات         . لـلمجازات الكتابـّية   
 تضيع يف حبث املؤّرخ عن ماٍض حيّول انتباه القارئ من           ،ـًام والتهكّم اخلادع دو   ،ة يف املاضي  رافياخل
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إنّ افتراض أنّ حكايات الكتاب هي روايات للماضي يؤكد وظيفة لنصوصنا          . القصة إىل ماٍض ُمتخّيل   
ـًاحتتاج إىل إثبات عندما تتنافس مع وظائف أخرى أكثر وضو  .ح
فّة اجلنوبّية لسورّية، ُيعىن بنفس النوع من       املسـألة هي ما إذا كان التاريخ احلديث لفلسطني، احلا         

هل يتعامل علماء اآلثار واملؤّرخون مع نفس النوع من املاضي          . ؟املسائل اليت ُيعىن هبا التفسري الكتايب     
 هذا، كما أظن، هو السؤال املركزّي للسجال الراهن حول التاريخ والكتاب،            .كمـا يفعل الكّتاب؟   

هل ميكن استعمال القصص الكتابّية لكتابة تاريخ حديث للماضي         . بـدالً مـن األسئلة اليت سادت      
حىت عندما يكون اإلثبات    . ؟كان تاريخ األفراد أم تاريخ األحداث اليت يشاركون فيها        أسواء  ،  القدمي

ـًا،  مـن املراجع التارخيّية متا     فلسطني يف هناية   كما هو احلال مع النقوش املّتصلة بغزو سنحاريب         ح
 الكـتاب إنّ . فإنّ معلومتنا التارخيّية إّنما تشكّلها املصادر الالكتابية اآلثارية، ثامن قبل امليالد  القـرن ال  

ـًايسـتعمل مثل هذه املعلومات التارخيّية ألغراض أخرى، بالطريقة اليت استعمل هبا األدب دو               ما  م
ـًاكان معرو  . من املاضيف

إىل التركيز على    السبعينيات متيل منذ منتصف     كتابالكانـت السـجاالت العاّمة حول تارخيّية        
عزرا، ويشوع،  وداود،  و،  !]إبراهيم[حول الوجود التارخيي ألفراد مثل أبراهام       ] اليت تدور [األسـئلة   

ـًاويسـوع، بـدالً مـن التركيز على املسائل األدبّية واألكثر أمهية الهوت              الكتابّيةالنصوص   لفهم   ي
 لشعبه  ـًاخملِّصلذلك، فقد اخترُت أن أركّز على دور امللك، وبشكل خاص على تقدميه             . وتفسريها
 أنين أركّز على التطّور الغين هلذه       عمو. ، الـذي نصادفه يف أسطورة املسيح      للقـدوس  ـًـا وخادم

ـًاالشخصّية يف أسفار الكتاب العرباين، فإنين أشّدد أي     . ور القدمية واستمرارية هذا التراث على العصض
والتراث الكتايب اليهودي املبكر يقّدمان طبعتني سامرّية ويهودّية من         ] اخلماسية[فاألسـفار اخلمسة    

الفهم الفكري الشرق أدنوي القدمي ألواخر األلف األول قبل امليالد؛ إذ تقّدم األناجيل وتتقاسم هذا               
لذلك، قررت أن . الروماين من اهليلينّية املتأخرة  -فسه يف العهد اإلغريقي   الـتراث الفكـري واألديب ن     

 منظور األناجيل،   اجلزء األول يعاجل  . أعيد تقدمي أسطورة امللك القدمية هذه من خالل ثالثة منظورات         
الـذي يـبين شخصياته السردّية على قاعدة األسطورة املستمدة بالدرجة األوىل من التراث اليهودّي               

ـًا من الشخصيات األكثر مركزية لإليديولوجية امللكّية الشرق أدنوية          اجلزء الثاين يدرس  . قدماأل  ثالث
ويناقش إعادة استعماهلا يف    ،  امللك الصاحل، احملارب القّدوس القاهر واإلله احملتضر واملنبعث       ،  القدميـة 

ـًاالـتراث الكـتايب وخصو     إليديولوجية  التنقيح الكتايب    ثاجلزء الثال يصف  .  يف الكتاب العرباين   ص
 إسرءيلاحلكايات حول ملوك يهوذا و    إنشاء  يف  احلـرب املقّدسـة والطريقة اليت أثر هبا هذا التراث           

 . تطّور شخصية املسيح يف احلكاية والنشيداوأخًري
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الالكتابّية الكثرية  فالتراثات  ؛  إنّ الختـياري للمادة من العامل الشرق أدنوي القدمي ثغرات عديدة          
ـًالليهودّية املبكرة ليست مشمولة يف اجملاميع الكتابّية وخصو     التراثات األدبّية الغنية للعامل املتوسطي ص

هذان املنظوران الغربيان يف العامل القدمي كانا شديدي الصلة بالتراثات          . باللغـتني اليونانـّية والالّتينّية    
(وفيلون اجلبيلي   ) Berossus( ِبُرُسس ومصر من خالل مؤلفني مثل       الفكـرية لبالد الرافدين وسورية    

Philo of Byblos ( ـ فقـد كان هلم تطورهم املستقلّ اخلاص هبم وعالقتهم اخلاّصة  . )Manetho (ثووماِن
ي على كٍل، فإنين، مثل املؤلف القدمي، مل يكن مبقدور        . عميقة ومنرية  ]عالقة[ باملادة التوراتّية اليت هي   

إنّ . أن أقـرأ كـل شيء يف مكتبيت فشكّلت خمتارات مما قرأت تتصل بثيمات اإليديولوجية امللكية               
الذي أشارك فيه مع زميلي نيلز بيتر ملكه        ) من غلغامش إىل األناجيل   (املشـروع غـري املكتمل بعُد       

 .سوف يصحح أي خلل شاب هذا البحث احلايل ،)شفيلد (سفيب دوفيل) كوبنهاغن(

 ت شكركلما

ت منذ إثنيت يف جامعة مارِك) Thomas Bolin(بدأ هذا الكتاب مبنهاج تقدمت به مع توماس بولني 
ففي املناقشات اليت شاركت هبا مع توماس والطالب، تشكل بعض املنظورات اجلوهرّية            . عشرة سنة 

تركة املتضمنة يف كتابة األناجيل     ليس أقلّها االعتراف بأنّ املبادئ الالّهوتّية املش      ،  هلـذا الكتاب احلايل   
هذا االنفصال،  . ]4[والكتاب العرباين تدعم بالكاد االنفصال الذي ُيزعم عادةً يف أحباث دراسات اليوم           

يف الكتايب للهويتني اليهودّية واملسيحّية املتخاصمتني واملنفصلتني       مابعد  جذوره يف النشوء    بالطبع،  لـه   
ـًاهذا األدب يعكس انغما   . والثالث امليالديني أثـناء األلفـني الثاين       ـًا فكر س ـًا مشتري  لكّتابه يف ك

 .الرومانّية-العاملني املتوسطي واجلنوب غرب آسيوي للعهود الفارسّية واهللنستية واإلغريقية
أوّد أن أشـكر طـاليب وأعضـاء حلقة حبث العهد القدمي اجلامعّية التخرجّية يف قسم الدراسات                 

. كتابّية يف كوبنهاغن، الذين اكتسبت منهم الكثري من التبّصر والنصائح املتعلّقة مبسائل هذا الكتاب             ال
كثًريا ، الذي أشاطره    هإنّ الربوفسور نيلز بيتر ملك    . لقد دعم زمالئي بقّوة جهودي لفهم هذه القضايا       

 اليت هتيمن على الدراسة مـن االهـتمامات قـد شجع أسئليت حولَ املعاين الضمنّية للتاريخ الفكري    
مزامري خمطوطات البحر امليت على عن ) Bodil Ejrnæs(يرنايس إديل لقـد شجعين عمل بُ . احلالـية 

، قد )Chip Rosetti (يتسب روإنّ حمّرر نصوصي، تش. استقصـاء تطـّور الثيمات يف الشعر الكتايب  
.  ال ُيحصى من األخطاء يف لغيت وعرضي       اًد يف حجة الكتاب والتقط جيم وست عد       اسـاعدين كثريً  

جيب علّي  .  من التناقضات يف أسلوب كتابيت     اأمـا حمـرريت، كريسـونا مشيدت، فقد التقطت كثريً         
ـًا أي إنين ممّنت أشّد   .  أن أشكر ابن زوجيت، أندرياس هيلم، ألجل دعمه ومساعدته مع حاسويب           ضـ

فقد تابعت . ، اليت أهدي إليها هذا الكتاب)Ingrid Hjelm (االمتـنان لـزوجيت وزميليت، إنغريد هيلم  
 يف  فهي نفسها مسؤولة عن مسامهات أساس     . الكتاب عرب املراحل املختلفة من تطويره ونقده ودعمه       
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، حزقيالذه الدراسة، باألخص شخصّية     دراسات اليوم غّيرت تفكريي وساعدت يف وضع األساس هل        
ورشليم من حصار سنحاريب؛ وحتليل التقنيات األدبّية اليت خدمت هبا          الذي أنقذت دموع تذللـه أ    

أمنـاط القصـص الكتابّية يف تطوير سلسلة المنتهية من احلكايات الترديدّية الفهم التارخيي للتنافس               
ا إذ لطامل . العهدين الفارسي واهللنسيت  يف  الضـمين بني التراثني الدينيني املترابطني للسامرة وأورشليم         

 .لفتت إنغريد انتباهي إىل السياقات التارخيّية لألدب الذي أرغب يف فهمه
 

 توماس طمسن
  م01/11/2004يف كوبنهاغن 
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 أرخنة شخص يسوع، املسيح) 1/ 1

 نيب قيامي؟) 1/ 1/ 1
ـًاتعكس أفضل تواريخ يسوع اليوم وع      فاملعرفة . كوك يف إعادة تصّور قصة حياته      للحدود والش  ي

مقولبة منّمطة إىل حٍد كبري،     " سرية"بتلك احلياة تقوم بشكل شبه كلي على أربعة أشكال خمتلفة من            
. األربعة بعد عقود عديدة من التاريخ املنسوب إىل قصصها " األناجيل"كتبت هذه   . ممتلـئة باألساطري  

ما إذا  .  لكوهنا يف تراث خمطوط من القرن الرابع ميالدي        ًرا لنا نظ  فالتاريخ الدقيق هلا غري مؤكّد، متاح     
إنّ . هو أمر مشكوك فيه   ،  حياة شخص تارخيي  عن  حكايات  ،  كانـت األناجيل هي يف احلقيقة ِسَير      

ـًاد عمو يؤمن فقهاء العهد اجلدي   . عادة التقصري التارخيي  ة تقلّل من قيمتها إل    رافيصفتها التربوية واخل    م
ـًانّ الشخص التارخيي كان شي    إبالرأي القائل    ـًا خمتلئ  عن املسيح، الذي ُيماهى به، على سبيل ًدا جف

ـًامفتت) املخلص يعين، بالعربية،    يشوعاالسم  (املـثال، مؤلـف إجنيل مرقس يسوعه          عبارة ِسفْره ب  ح
 .»الرب ابن  يسوع املسيحبشارة«

يف حني أنّ كل النقاش احلديث  . ]1[القرن املنصرم يف   امل يـتغري البحـث عن يسوع التارخيي كثريً        
ـ  ـًاتقري (احلائز على جائزة نوبل عام  )Albert Schweitzer(ألربت شفايتسر نقد  يـتخذ منطلقه من  ب
اخلاص قد متّخض من سجال القرن التاسع عشر حول التاريخ          ه  فـإنّ فهم  الكالسـيكي،   )  م 1906

كمـا عّرف هذا السجال إىل حٍد كبري اجلهود األوىل لتحديد هوية نواة تارخيّية يف               . ]2[واألسـطورة 
 يشهورنآإنّ  . ومالي ]اجلارية[ العهد اجلديد، فإنّ موضوعاته تشكل جدول أعمال ضمين يف النقاشات         

)J. G. Eichhorn( منذ عام ] األملانية[نا ِيمدينة ، الربوفسور يف)(منذ عام ] األملانية[تنغن ويف غ) م 1775
، على سبيل املثال، بىن تارخيه ليسوع على فهم عصر التنوير           )م 1827(حـىت وفاته يف عام      و) م 1788

ـًائللميثولوجيا بوصفها شكالً بدا     من التفكري والكتابة أنتج حكايات قائمة على املعجزة واألسطورة          ي
حاول البحث النقدي أن يكشف الوقائع التارخيّية املخفية يف         . ]3[مـن اخلـربات القومّية والشخصّية     

 لشعبه، لكن قصص سفر اخلروج  ًرافعلى سبيل املثال، ُيعرَّف موسى بوصفه حمر      . األسـطورة املكتوبة  
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ة األخرى إلعطاء التاريخ أوراق     رافية والتراثات الشفوية والقصص اخل    رافيمدت من احلكاية اخل   اسـتُ 
كانت النظرية هي أن كل أسطورة ميكن اختزاهلا إىل نواة تارخيّية بإزالة اإلعجازي             . اعتماد إهلية مؤثرة  

 ًرا وناد ،حلقيقة متتلك نواة تارخيّية   فقد جرى التسليم بأن هذه القصص يف ا       . واخليايل والنمطي املقولب  
كعالج، اقترح الفقهاء   ،  لقد أويل االهتمام النقدي ملعجزات الكتاب     . مـا كانـت موضـع شـك       

إذ فُهمت األحداث العجيبة واللغة الرمزية      ،  شـروحات طبيعـّية لألحداث اليت بدت إعجازية فقط        
لقد فّسر الفقه العقالين األناجيل ضمن الفهم  . يل، يزخرف التارخيي ويعرب عن عامل مثا      ًوابوصـفها غل  

 .]4[)القيم املطلقة(الذايت ل
 على التقدمي العلماين لكتاب بال      ـًالقـد شـجع فهـم األسـطورة القدمية على أهنا ختفي تارخي            

 David (تراوسشفقد جادل دفيد . حتٍدمن دون ومـع ذلك، فإنّ هذه اجلهود مل متِض  . معجـزات 

Friedrich Strauss(    بـأن اخـتزال القصـة الكتابية إىل أحداث طبيعّية أو تارخيّية مل يكن ترمجة أمينة 
فبدالً من االبتكار االحتيايل، كانت     . ]5[ وخالف القصد من النص    ،لألناجـيل إىل الفهـم احلديـث      

قدمي األفكار والقيم األبدية من     أعيد ت . األسطورة، كما جادل شتراوس، النتاج الروحي ملخيلة مجاعة       
 كالً من موسى    ًزاحّولت قصة يسوع فهم الكتاب العرباين للمسيح بوصفه متجاو        . خـالل القصـة   

ـًا الذي يصري إنسا   الـرب إنّ أسـطورة    . واألنبـياء   قد استعملت أسطورة املسيح للتكلم عن كل        ن
ـًا إنسا ـًاالبشـرية؛ فهي مل متثل إهل      نوع عكس الفكر   : مّيز شتراوس نوعني من األسطورة    . ًدا منفر ن

ومن ناحية أخرى، أعادت األساطري التارخيّية      . اليهودي، الذي يسبق حياة يسوع اخلاّصة بزمن طويل       
 مل يبق شيء من     حيثعـلى حنـو كامل للغاية تفسري األحداث يف حياة يسوع بوصفها مسيحانية              

 مستحيلة إذ مل نكن منتلك إمكانية الوصول إالّ إىل املسيح،           فكانت مسرية يسوع  . يسـوع الـتاريخ   
كانت حجج شتراوس حول شخصية يسوع مؤيدة       . الـذي يفهم كتعبري عن إميان كُتَّاب األناجيل       

فقد جادل . ]6[لتفسري الدين كانعكاس للوضع البشري) Ludwig Feuerbach(رباخ َيفُلسعي الفيلسوف 
على . ن األساطري ليست متجذرة يف خربات اآلهلة بل باألحرى تعرب عن أمسى قيم البشرية              بأ فُـَيرباخ 

 . بأهنا تفسريات رمزّية وجمازية لألحداث الفعلية)األساطري التارخيّية(حنو مماثل، فهم شتراوس 
ـًايف منعطف القرن، واجه رّد فعل قو      . كـان تأثري شتراوس يف الدراسات الكتابّية بعيد املدى         . ي

 فايسس  ، جادل يوهانِّ  ايفراخل] يسوع[وراء  ] الكامن[ليسوع التارخيي   ] املمنوح[ للثقل األكرب    ًرانظو
)Johannes Weiss ( بأنّ اإلشارات إىل) 7[ تعكس أفكار يسوع اخلاّصة حول هناية العامل)الربملكوت
مللكوت يعكس  اجادل فايس بأن فهم يسوع      . املستقبلي وآمن به   يهوه أشار يسوع إىل حكم      فقد. ]

ومع . وهذا ما ربطه مبوته هو    . توقعات عصره للنهاية الوشيكة للعامل أكثر مما يعكس احلقائق الكونّية         
 ،ت صلة باملوضوع  ذلك مبا أنّ هناية العامل مل تقع، فإنّ تعاليم يسوع مل يكن من املمكن أن تكون ذا                

إذ مل يكن باإلمكان عزوها إىل معتقدات أو توقعات الكنيسة األوىل أو إىل مؤلفي           ،  جلمهور عصره إالّ  
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 العتقاد مسيحي جلمهور    ًداكتابة األناجيل تأيي  من  تعاليم يسوع إىل مجهوره     إنّ متييز فايس    . األناجيل
ـًاالحـق قد أكد جان     ـًا نقد ب ـًاها ي فلو كان يتعني ربط يسوع التاريخ بالتعاليم يف        .  من املسألة  م

األناجـيل، لتوّجـب فهمهـا باعتبارها ممكنة وقريبة إىل خرباته وزمنه، أكثر مما هي قريبة من زمن                  
ـًا كان خمط  )امللكوت القادم (لذلك فإنّ اعتقاد يسوع ب    . الكنيسة املبكرة، عندما كتبت األناجيل     . ئ

 .، الكوين الطريق للنيب املخطئرايففايس، أفسح يسوع اخلمع 
. لقد أخرج شتراوس البحث عن يسوع التارخيي من مناقشة القرن التاسع عشر لألسطورة والدين             

 على  ًزالبحث التارخيي، مركّ  فتح شتراوس مسارين ل   . رايففقـد مّيزت مهمته التارخيي عن تفسريه اخل       
ـًاألناجيل، بدالً من االهتمام بالنصوص نفسها، فقّدم له إجنيل مرقس خمط املصـادر ل االهـتمام ب   ط

ـًـا عا إنّ تعاليم يسوع، املتجذرة يف اجملاميع الشفوية املاقبل إجنيلّية لألقوال،          .  ألحداث حياة يسوع   م
ى حنو مستقل مّتى    فقد زعم فايس أنّ هذه اجملاميع قد استخدمها عل        . قـد فُصلت عن هذه األحداث     

 .ومرقس ولوقا
، الذي كان ُيظن أنه ينتمي إىل املاضي احلقيقي وإىل مصادر )Jesus of History/ يسوع التاريخ(إنّ 

 متّ خرايف، الذي ينتمي إىل ماٍض )Christ of faith/ مسيح اإلميان(اإلجنـيل قد فُصل بشكل حاد عن  
ليسوع وأحداث حياته عن التفسريات اليت كانت       " املوثوقة"ال  افترقت األقو . اخـتالقه يف األناجيل   

ـ . تضـمها  ـًاالفقه استقطا) William Wrede( فِرِده قطب ِولَْيمتاس إنّ . ]8[)م 1901( يف عام ًدا شديب
 للفقه  النفسيةلفهم الذايت ليسوع بوصفه املسيح يف إجنيل مرقس هامجت خمتلف التأويالت            ادراسـته   

نّ كالً من روايات حياة يسوع      إ: يشهورن احملافظ القائل  آ فهم   هدِِِرفاتبع  فقد  . حـول فكـر يسوع    
فقد كانت األحداث واألقوال متتلك جانبني خمتلفني من        . واألقـوال األصيلة قد ُحفظت يف األناجيل      

بفصل القصة عن املوعظة يف سردية      .  وكـان كـل واحد منهما حباجة إىل دراسة مستقلة          ،الـتراث 
األول الذي ] اإلجنيل[قد فهم إجنيل مرقس بأنه ، معه معظم فقهاء العهد اجلديدوفِرِده،  اإلجنـيل، فإنّ    

ـًايدمـج ويـناغم الفهـم املـبكر ليسـوع بوصـفه إنسا             / املابعد انبعاثي ( مع الفهم املسيحي     ن
Postresurrection ( ـ . القبول برواية مرقس ألحداث حياة يسوع     فِرِده  لقـد قـّوض كتاب      . يحللمس

اهنار االعتقاد بالبنية السردية إلجنيل مرقس،      . باألحـرى، لقـد فُهـم اإلجنيل كوثيقة إميان مسيحّية         
كان ُيعتقد أنّ األناجيل قد جرى      . باعتبارها جتمع أحداث حياة يسوع إىل بعضها يف شكل متماسك         

وحـدات صغرية من التراث، تصف فصوالً قصرية ذات مغزى، ُحفظت وُمنحت            تشـكيلها مـن     
ـًامتاس  . بسبب أمهيتها للكنيسة الالّحقةك

ـًافقد استنتج هو أي   . فِرِدهإنّ نقد ألربت شفايتسر لفقه القرن التاسع عشر قد دعم فايس و             أنّ  ض
 ابة التاريخ، بل عرض، باألحرى، تفسريً     مرقس، الذي يفترض أنه املؤلف األول إلجنيل، مل حياول كتا         
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ـًاالهوت ـًا الذ ًدانق: كان شفايتسر ميتلك حجة مزدوجة ليقدمها     .  حلياة يسوع  ي ليربايل  لالهوت ال  ع
ـًايف يومـه وفه    ـًا تارخيان م إنّ كل جيل من الفقهاء وكل مؤلف حلياة يسوع، كما           . حلياة يسوع  ي

ـًافكل واحد اختلق يسو   . د كتب عن ذاته أكثر مما كتب عن يسوع التاريخ         اهتم شفايتسر، ق    على  ع
ـًاكان يسوع ثور  أسواء  و. صورة فهمه اخلاص للمسيحّية    ـًا من عصره، أم متثيالً أسطور     ي  للبشرية  ي

ـًاأم معـل   إنّ شفايتسر،  . ه عن عصره أو قيم    ًدا ج ًدا للعقالنّية، مل جيد أي فقيه يسوع التارخيي بعي        م
ـًامتمش ـًا لألسطورة والدين عمو   فَُيرباخ مع انتقادات شتراوس و    ا كثريً ي ، رأى أن الفقهاء يقدمون     م
إنّ يسوع شفايتسر، الصادق على حنو يدعو للسخرية بالنسبة ملُثُله التارخيانية           .  ألمسى ُمثُل البشرية   ًزارم

ـًا،  ىل تقدمي يسوع كما كان ح     اليت تسعى إ  ،  اخلاصـة بـه    ـًاكان عليه أن يكون إنسا    ق  من القرن   ن
إىل فقد كان حباجة    . ومل يكـن باإلمكان إعادة استعمال يسوعه لدعم ديانة مسيحّية، حديثة          . األول

ـًاالنـتماء إىل املاضـي وألن يكون تارخي       ا اية العامل  يبشر بنه  لذلك فإنّ شخصية نيب مرقس الذي     . ي
لقد توقع يسوع شفايتسر التارخيي قدوم النهاية، أوالً يف زمنه، لكنه تأجل بعدئٍذ حىت              . كانت جذابة 

فلم ينتِه العامل عند الصلب، ما مسح لشفايتسر باستنتاج أنّ يسوع قد أخطأ فهم              . موته على الصليب  
ليهودي الواسع االنتشار يف القرن األول      كنتيجة، صار اّدعاء التوقع املسيحاين ا     . الربدوره يف خمطط    

ـًاكان نب . يطغى ويسيطر على شخصية يسوع اليت قّدمها فقه القرن العشرين          ـًا قيام ي [أًط ارتكب خ  ي
9[. 

ـًايفعل القارئ اليقظ حس    إنّ نبيه املخطئ هو    .  باالعتراف بتحقق رغبة شخصية يسوع شفايتسر      ن
لكن افتراض أنّ هذا النيب املخطئ      .  ال يعكس مسيحية عصر شفايتسر     تـارخيي بالدرجة األوىل ألنه    

فالشخصية النبوئية اليت   . دليلمن دون   للقـيامة هو شخصية مالئمة ليهودية القرن األول هو افتراض           
مل يدرس شفايتسر   . قدمهـا مرقس والتوقعات املزعومة املرتبطة بقدومه، تنتمي إىل ظاهر نص مرقس           

وال درس ما إذا كانت حياة شخص كهذا        .  مرقس هذه الشخصية أو هذه التوقعات      ميقـد تسـبب   
وتوقعات قدومه تنتمي يف احلقيقة إىل الواقع التارخيي ليهود القرن األول يف فلسطني، أو ما إذا كانت                 

إنّ كون شخصية املسيح ميكن أن تعرب عن أمسى قيم          . كـل مـن التوقعات والشخصية جمازات أدبّية       
ـًادية ضمن قصة مرقس ال يعين ضمن  اليهو  أنّ الشخصّية أو التوقعات حوله يتعني إجيادها يف فلسطني ي

 .التارخيّية يف أوائل القرن األول
إن كون نبيه   . ها إلي لسوء احلظ أنّ شفايتسر استنتج من النصوص احلقائق التارخيّية اليت كان حيتاج           

ـ  ـًاخمط ال ينتمي بالكاد إىل النص بل إىل قراءة شفايتسر احلداثوية له  ، هألن العامل مل يصل إىل هنايت، ئ
ـًا  فلو كان شفايتسر    . ـًابوصفه تارخي ] الـنص [ ـًاوكان هذا اليسوع خمط   حمق ـًا وبالتايل تارخي  ئ  ،ي

كيد  بالتأ .الدور الذي تأخذه يف إجنيل مرقس؟     فهـل كـان باإلمكان إعطاء هذه الشخصّية التارخيّية          
قد علم  ،   كما هو مفترض   ،ناهيك عن يوحنا الذي يكتب إجنيله بعدئٍذ بوقت طويل        ،  لكـان مرقس  
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هكذا فهم شفايتسر   . لكانا قد وجدا ذلك غري مقبول، كما فعل شفايتسر        . بفشـل مسيحانية يسوع   
إن احلضور  . حيث إنه افترض وجود يسوعه التارخيي من البداية         يفسر حياة يسوع   ـًانصإجنيل مرقس   

 ما  :مل يكن السؤال هو   . ًداالتارخيي الذي اكتسبه يسوع يف قراءة شفايتسر مل ميتلكه مؤلف اإلجنيل أب           
 .؟، بل ما إذا كان يصف شخصية تارخيية؟إذا قدم مرقس شخصية نيب قيامي

إنّ فقه القرن العشرين، بإميانه     . أقفـل السـجال بالكـاد مع حبث شفايتسر عن يسوع التارخيي           
لقد اشترك مع شفايتسر يف مأزقه . بالـتاريخ، افـترض وجـود يسوع التارخيي كنقطة انطالق له    

لكنهما افترضا  . نيب مرقس اخلائب  االختيار بني يسوع يطابق الرؤى احلديثة للمسيحّية و       : الشخصـي 
ـًـا دو فه كان أحد احللول هو فهم الهوت األناجيل بوص       .  أنـه يوجد يسوع تارخيي لكي يصفاه       م

ـًالسوء احلظ، إنّ ذلك أي    .  يف الصليب وقصة البعث املرتبطة به      ًزامـترك   كان مييل إىل فصل فهم      ض
ـًافقد أمكن فهم يسوع التارخيي بوصفه يهود      . عـلماء الكـتاب للـيهودّية عن املسيحّية         وليس  ي

ـًامسـيح  ـًاوليس يهود ، إىل حد أنّ العامل الالّهويت لألناجيل قد فهم على أنه مسيحي             ي فأمكن . ي
هذا التمييز منح الالّهوت    .  طاملا بقيت األناجيل مسيحية    ، وحىت قبوله  ،جتـاهل يسـوع الـيهودي     

 .املسيحي مسافة مالئمة عن ماضيه اليهودي
يرون النيب اخلائب القلق الستنتاجات شفايتسر بوصفه       ] وهم[ تابع اآلخرون البحث عن التارخيّية،    

ـًـا حتد يف ستينيات القرن .  عن يسوع التاريخًدا وحىت إسقاطه يف حبث ال ينتهي أب،رد عليه  يتعني ال  ي
[ سهالً بني يهودية يسوع واجلذور اهللنستية للمسيحّية املبكرة        ًزاالفقه الغريب متيي   )استشراق(، أتاح   العشرين

افترض كثريون أنه   . ج اهللنستية إنّ كـالً من العهد اجلديد ويسوعه قد جرت مقارنتهما بالنماذ          . ]10
. كلما بدا يسوع أكثر هلنستية وذا توجه مسيحي قلّت إمكانية حتديد هويته بوصفه يسوع التارخيي              

يف املقـابل، كلما بدت األناجيل أكثر يهودية كثر احتمال أن يفترض أهنا تتعامل مع يسوع حقيقي                 
ة اآلن بأنه زائف، فقد أدى إىل اهتمام أكرب         يف حني يعرف االنقسام بني اهللنستية واليهوديّ      . وأصـلي 

مشلت التطورات األخرى اجلوانب األدبية للعهد اجلديد،       . بفهـم السـياق االجـتماعي لألناجـيل       
ـًا خصو ـًافقد أويل اجلانبان التخيلي والتربوي اهتما     .  السـرية  صـ ومع ذلك فقد بقي كل     .  أكرب م

ـًاالبحث تقري ـًا مهموب  .صية يسوع بشدة بشخك
هـذه اجلهـود اهلّشة لتجسري اهلوة اليت تفصل األناجيل عن حياة يسوع اليت يوّد املؤرخون إعادة             

ـًاتصـورها تلقـي ش     إنّ جزم شتراوس بأنّ أساطري األناجيل      .  حول كل تقدمي حلياة يسوع     ا كبريً ك
كان حتويل فايس   لقد  . كانـت حول حياة شخص قد خلط على حنو قاتل القصد السردي بالشكل            

إن افتراضايت  . سوغممن دون    إىل إعادة بناء الفهم الذايت ليسوع على حنو مشابه           الربلثيمة ملكوت   
التوقعات اليت هلا دور ضمن حبكة القصة كانت        ) 2 و ،األناجيل هي حول يسوع التاريخ    ) 1 :هـي 
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ـًاأي ومع حىت  . ةسوغما سنرى، هي توقعات غري م      توقعات يسوع التارخيي واليهودّية املبكرة، ك      ض
ـًايسـوع التارخيي قد يكون ضرور     أن    ألصول املسيحّية، فإنّ هذه الضرورة ال تتقامسها األناجيل         ي

ـًـا    ـًا والعوامل اليت ختلفها الكلمات ليست مقصودة دوـًا،واضـح تقامس قبل أن نكتب التاريخ . م
 الذي ليس النص سوى مثال تارخيي،       ، علينا أوالً أن نفهم العامل األديب      خلف نص، جيب  ] الكـامن [

 .واحد، عنه

 السرية والشخصية الكتابّية) 2/ 1/ 1
ـًااستنتج ألربت شفايتسر على حنو مؤسف أنّ يسوع التارخيي كان نب           ـًا قيام ي ـًا خمط ي  مات يف   ئ

ـًإنّ حكمه بأن يسوع كان خمط     . سـبيل معتقداته   ] وهو[،   يف اعتقاده حول النهاية الوشيكة للعامل      ائ
ـًاال يقوم على قراءته السليمة غال     ،  حكم بات يطغى على كثري من النقاش منذئذٍ         لألناجيل أو قراءته    ب

ما افترض أهنا كانت    ،  إنه يتأتى من رؤية شفايتسر احلديثة للفكر القدمي       .  مصـادر قدمية أخرى    ألي
فمن ناحية أوىل، افترض أنّ يسوع قد       . األناجيل قد وجهت حكمه   عن  إنّ افتراضاته   . تتمتع باالمتياز 

هذا الشخص التارخيي وتعكس    عن  وجـد مبعزل عن األناجيل، ومن ناحية أخرى أنّ األناجيل هي            
ومع . انيف املنهج دعم الفصل اجلذري ليسوع التاريخ عن مسيح اإلمي         هذا  لوضوح  اانعدام  . معتقداته
 األنبياء القياميني يف األدب يعكسون القائل إنّمـا له أمهـية أكـرب حىت كان االفتراض     ، فذلـك 

 هل إن جماز    م أ ؟،هناية العامل عن  فهل حيمل يسوع ويوحنا رسالة      . االعتقادات بالسيناريوهات القيامّية  
مشابه أن يسأل ما إذا كانت قصة اخللق تعرب          ميكن للمرء على حنو      .يوم احلساب يعرب عن قيم أخرى؟     
 .؟عن اعتقاد حمدد بأصول العامل

درجة تؤدي شخصية    أي   إىل. إنّ كون قصص األناجيل حول شخص تارخيي هو افتراض صعب         
 هل .وظيفة يف خطاب سردي حول شيء ما آخر؟ ،  براهيم، وموسى وأيوب  إمثل شخصيات   ،  يسوع

أمثولة حامل  هو  ،   من الشخصيات العظيمة األخرى لألدب القدمي      ًداثري ج كمثل  ،  يسـوع باألحرى  
 النصوص الكتابّية معىن  عن  إنه يسأل   .  ال يشـري السـؤال إىل معرفتنا بشخص تارخيي         .الكاتـب؟ 
  وشخصية يسوع اليت نقرأ عنها     ، أفالطون ›حماورات‹إنّ شخصية سقراط اليت نقرأ عنها يف        . ووظيفتها

ميكن للمرء أن جيادل بأن     .  مها شخصيتان طاغيتان على كل شخصيات حكايتيهما       ،يف إجنـيل لوقا   
 يـدوران برمـتهما حـول سقراط ويسوع، من حيث إن هاتني الشخصيتني              احملـاورات واإلجنـيل   

. اليت يعربان عنها  ) الثيمات(الكالسكيتني للحكمة، والتواضع واخلالص جرى تعريفهما باملوضوعات        
] الصفة[إنّ الفطنة هي . كـن طمأنة املؤلفني إىل أن شخصيتهما حتمالن ثقل قصتيهما املركزيتني       إذ مي 

أنّ املرء ميكن أن حيّرض بشكل مفهوم       ومع  . ملثال يسوع ملثال سقراط، مثلما هو التواضع      العظمـى   
 سيكّون النتيجة )ط اإلميانسقرا(سـقراط زنفون ضّد شخصية أفالطون، فإنّ اخلطاب التناصي حول           
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حىت كما هو احلال مع الشخصيتني الكتابيتني ملوسى أو         . )سقراط التاريخ  (الـيت توصلنا إليها وليس    
ـًا، اللـتني يتنافس مؤلفامها تناف     داود ـًا من أجل بطليهما، فإن شخصيات         ًدا حا س  مع بعضهما بعض

ـًادعيها املغفلي األمساء غالاألدب هذه قادرة على حتدي احللول حمل مب  .ب
قـبل أن يكون مبقدورنا التكلم عن يسوع تارخيي، حنن حباجة إىل مصدر يكون مستقالً عن مّتى                 

هذا املصدر املثايل، بالطبع، من الصعب أن       .  ويشري إىل شخصية من أوائل القرن األول       ،ومرقس ولوقا 
  وشاهدات القبور، والسجالت التجارية أو اإلدارية      النَّْصبية عن النقوش    ًدايؤمل به يف العامل القدمي بعي     

لتاريخ قد لفتت   ل امصادًر ، البعيدة عن املثالية   ،إنّ املشكلة مع استعمال األناجيل    . واملراسالت الرمسّية 
ملسافة، على هذه التراثات كان يتوقع منها بصعوبة أن تتغلب على ا. االنتباه الكبري إىل التراث الشفوي  

ومع . سبيل املثال، بني اجملاز املألوف للنيب املتجول والرجل الذي يرسله التراث يف مثل هذه الرحالت              
ذلـك، كان مبقدورها أن تساعد يف جتسري اهلّوة الكبرية بني الزمن الذي كتبت فيه األناجيل والزمن                 

 .األقدم الذي وضعت فيه يسوع
القرن التاسع عشر عن يسوع التارخيي، فقد أعيد فتح النقاش          أنّ عمل شفايتسر ختم حبث      مـع   

صر، بعد وقت قصري من      مب  ّمحادي عباكتشـاف جمموعة كبرية من املخطوطات القبطية املبكرة يف جن         
، )م 350(أحد املخطوطات، وهو إجنيل توما الذي يعود تارخيه إىل حوايل           . هناية احلرب العاملية الثانية   

هذا مسح للبعض بأن يزعم أنّ النص األصلي قد كُتب باليونانّية يف وقت             . ة لنص يوناين أقدم   هو ترمج 
إنّ إجنيل توما   . يعود إىل زمن آخر األناجيل الكتابّية     ؛  مبكر يعود للقرن الثاين امليالدي إىل وقت مبكر       

ـًا قوالً منسو  )114(وده   من اإلجنيل يسُ   ًداهـو شكل بسيط ج      ـًامنوذجيجيري تقدميها    ، إىل يسوع  ب
كثري يف النص القبطي احلايل،     أنه مثة   ومع  . الكتاببإطـار مقتضب وغياب احلكاية الدرامّية ألناجيل        

 إىل الفكر الفلسفي والديين للقرنني الثالث والرابع،        ـًاواضحانتماًء  الذي هو نص غنوسطي وينتمي      
نسخ خمتلفة قريبة من تلك األقوال      ض األقوال اجملّمعة يف إجنيل توما       فقد وجد كثري من الباحثني أنّ بع      

ـًاإنّ كون املؤلف مطّل   . املوجـودة يف إجنيلي مّتى ولوقا       على هذين اإلجنيلني هو تفسري واضح هلذا        ع
ـًاومع ذلك، فإنّ إجنيل توما يدعم أي      . التشـابه   إجنيل  القائلة إنّ  نظرية القرن التاسع عشر القدمية       ض

فكل واحد منهما، بدوره، كان جيمع      . مـّتى ولوقـا قد متّ تأليفهما على حنو مستقلّ كلٌ عن اآلخر            
يسوع مع جمموعة من األقوال، أنتجت يف تراث شفوي يعود إىل التعاليم العاّمة ليسوع يف               " سـرية "

ألقوال املشتركة ملّتى ولوقا ُيعّرف عن      قبل أن يكتشف إجنيل توما، فإن هذا املصدر الشفوي ل         . التاريخ
إنّ اكتشاف جمموعة مكتوبة من هذه      . ]11[طـريق التشـابه الصارخ ألقوال يسوع يف هذين اإلجنيلني         

. )Quelle, Q/ *املصدر(األقوال يف ترمجة من القرن الرابع قد أعاد إيقاظ هذه الفرضيات القدمية حول 
 على وجود تراث    ـًا دامغ دليالً جنع ّمحادي ال هذا النص من     عـلى حنو أكثر أمهية حىت، فإنّ استعم       

بإجنيل توما ميكن أن تساعد يف متييز األقوال         املصدرشـفوي مـن األقوال قد عّزز األمل بأنّ مقارنة           
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ب إىل  فلو كانت األقوال يف إجنيل توما أسبق من األناجيل، لكان الباحثون أقر           . الالّحقةن  مالسـابقة   
ـًاحتديـد هويـة أقدمهـا بوصـفه قوالً خا          لقد كانت احلاجة، مرة أخرى، هي أم       . ]12[ بيسوع ص

كان من الصعب أن يكون أقدم من القرن الثاين          اليوناين   إجنيل توما أصل  أن  مع  حـىت   . االخـتراع 
ميكن إلجنيل توما أن ميأل     . كثريينأغرت  قد   املصدرامليالدي، فإنّ تشاهبات األقوال يف إجنيل توما مع         

هذا يتفق مع االفتراض املستبعد،     .  وهكذا يفعل  ،الفجوة اليت تفصل يسوع التارخيي عن أقدم األناجيل       
 ،وهـو أن األقوال من إجنيل توما كانت تقوم على تراث شفوي أكثر مما تقوم على األناجيل املعروفة                 

ـًالقد ُزعم أي  . أو عـلى تراث يناغمها      أنّ املقارنة مع أدب احلكمة يف العصور القدمية يدعم اجلزم           ض
ـًا من األقوال، املرتبطة غال    )أقدم مستوى (بـأنّ    ن إعادة الترتيب الالّحقة م، ميكن متييزه    املصـدر  ب ب

 )يسوع التارخيي (كان هدف هذا اجلزم هو فصل       . لـلمجموعة وفـق موضـوعة احلساب القيامية       
عن شخصية يسوع الالّحقة املطابقة للموضوعة القيامّية        املصدرأقـدم تـراثات توما و     املعكـوس يف    

ومع ذلك، فإنّ . ]13[ له سوغهذا التمييز بني احلكمة والرؤيا، كما سنرى، ال م. وشخصـيتها النبوئية 
يني على األقل على قبول  قد شجع الباحثني األمريك،]Jesus Seminar(]14/ حلقة حبث يسوع(عمـل  

ـًا قبل قيامي، لألناجيل، ترا    بوصفهما يقدمان أقدم مصدر    املصدرإجنيل توما و   ـًا شفو ث  يف  ًرا متجذ ي
 .]15[ وتعاليمهيسوع التارخييحياة 

قل وإثارية الصحافة األمريكية يف ن    ) حلقة حبث يسوع  (إنّ اجلـو اجلـدايل الـذي حييط بأحباث          
ـًا واجلماعات املسيحّية احملافظة قد شّوه      ] الربوتستانت[املعارضة من علماء الكتاب اإلجنيليني       تشويه

ـًاإنّ اجلهد املبذول لتمييز األقوال يف األناجيل وف     .  مـا بـدأت احللقة يف إجنازه ببحثها        ـًـا فادح  ق
ىل استنتاج أنّ قلّة فقط من هذه األقوال ميكن إضافة إإلمكانـية التعويل عليها كأقوال أصيلة ليسوع،        

16[ من االهتمام  اتعريفها بيقني على أهنا تعود يف أصوهلا إىل تعاليم يسوع اخلاصة، هذا اجلهد لقي كثريً              

َـًا حمافظة   )احللقة(فالباحثون الكتابيون خارج الواليات املتحدة جيدون استنتاجات        . ] منذ جيل،  . متام
بدالً من تقدمي   .  قليالً من أقوال يسوع باإلمجاع الذي أمكن للحلقة أن تّدعيه          ًداقَـِبل الباحـثون عد    
ـًاالصوت األكثر تشك   اّدعاءات املوثوقية املتفائلة   ) حلقة حبث يسوع  (األحباث العاملية، شجعت    يف   ك

ـًاما إذا قاله يسوع ح    ،  من سوء احلظ أكثر بكثري، إنّ مسألة املوثوقية       . مذهلعلى حنو    قد ضيقت  ،  ق
إنّ ارتباطها بشخصية مؤرخنة بعينها من القرن األول قاد الباحثني، على سبيل            . فهـم وظيفة األقوال   

 )حلقة حبث يسوع  (لمن الصعب مبا يكفي     . املثال، إىل جتاهل ما تفعله نصوص اإلجنيل باألدب القدمي        
الذي حبوزتنا هو ترمجة عن نص      ) ميالدي( بأن النص القبطي للقرن الرابع       مقنععلى حنو   أن جتـادل    

هذا السعي اهلش لوضع إجنيل توما على قدم        . ليس حبوزتنا ) ميالدي(أصـلي يوناين من القرن الثاين       
ـًا أي ـًامنطقياستعماالً  ال ميكن استعماله     املصدراملساواة مع     إضافة،  املصدر إلثبات أرجحية وجود     ض

. بتاريخ أبكر حىت  ،  الذي حتول آنذاك إىل مصدر إلجنيل مّتى ولوقا       ،  إىل حتديـد تـاريخ إجنيل توما      
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 لألقوال واقتراح »أقدم مستوى«وإجنيل توما بوصفها    املصدرفـتحديد تـاريخ األقوال املشتركة بني        
وصل إليه من افتراض أنه كان مثة تراث شفوي          ألصلها هو استنتاج متّ الت     ) م 60 و 30(زمن بني عامي    

 .مستمد من تعاليم يسوع تارخيي
 إىل تشكيل جدل دائري، ميكن دحضها على        إضافةهـذه السلسـلة من االحتماالت املستبعدة،        

ـًايتكون نظر  املصدرففي حني أن    . أسس أخرى   من أقوال ترد على حنو مشابه يف إجنيل مّتى وإجنيل           ي
ـ  ـًايقدمان غال  جنيلنياإل ا، فـإنّ كال   لوق له بشكلني خمتلفني وعلى     ـًا أو قوالً مشاهب   ، القول نفسه  ب

 مهما  )قوالً ليسوع (فالقول عندما ينطق به يوحنا، من الصعب أن يدعى          . لساين شخصيتني خمتلفتني  
وال األكثر مركزية يف األناجيل نطقت هبا       كما سنرى يف الفصول التالية، فإنّ األق      . كان نّصه األصلي  

ـًا يتعني أن يكون مصد    )أقوال يسوع (إنّ كوهنا   . شخصـيات عديـدة من األدب القدمي       لمؤلف ل ق
 »موثوقة على حنو مؤكد   «إهنا  بفها حلقة البحث    فاألقوال الكثرية اليت تعرِّ   . الـذي وضعها على لسانه    

حبد  )حلقة حبث يسوع  (إنّ مشروع   . قبل قرون من العهد اجلديد     ها إىل ما   وميكن رّد تارخي   ،مشهورة
فاألدلة على التاريخ السابق هلذه األقوال      .  ال على الواقع   ،ذاتـه مرتكز على التفكري املبين على الرغبة       

ـًا ميكننا أن نتتبع تراحيث ًداوفرية للغاية وموثقة جي ـًا أدبث  . على مدى آالف السنواتًراتم مسي
إنّ الـرتوع إىل استحضـار الـتراث الشفهي لنقل األقوال من احلدث إىل كتابة األناجيل ليس                 

ـًـا مطلو  وإجنيل  املصدر الوظيفة املرسومة لألقوال يف   . يسوع تارخيي عن   إالّ بافتراض أن النص هو       ب
هذا، بالطبع، يشوش   . ملعلم البطويل لنصوصها   هي ربط األناجيل با    أقـواالً شـفهية   تومـا بوصـفها     

وجمموعة األقوال يف إجنيل توما، أن ندرس اجملموعات         املصدرفلو كان علينا بدالً من دراسة       . املقوالت
 أو شرائع موسى، فهل كنا      داودالـيهودّية مـن األقوال املوجودة فعالً، كأمثال سليمان، أو أناشيد            

ـًا أي  إنّ سليمان   .ذه األقوال قد نشأت مع الشخصية اليت ينسبها الكتاب إليها؟          سنسـتنتج أنّ ه    ضـ
أو ) 1: 18،  1: 7،  1: 3املزامري  (  بوصفه منشد املزامري   داودأو   )1: 1 األمثال( بوصفه كاتب األمثال  

امع ينتمون إىل األدب اجل   ) 6-4: 1، التهاليل   27: 34،  32: 32اخلروج  (موسى بوصفه كاتب الشريعة     
هذه .  كـان مـن املمكن نقل األمثال واألناشيد والشرائع، وتفسريها ومناقشتها      حيـث للـتراثات   

ـًااجملموعات ال ختربنا شي    وليس حىت ما إذا    ،   تارخيي أو موسى تارخيي    داودسليمان تارخيي، أو    عن   ئ
متتلك روابط تارخيّية   ،  املشّرعالكاتب واملنشد و  ،  باألحرى، إن هذه الشخصيات   . كـانوا موجودين  

يف الوقت نفسه، فإنّ هذه األمثال، واألناشيد       .  عـن اجملموعات والنصوص اليت تنقلها      ًداقلـيلة بعـي   
.  ويف كثري من األحيان ينقلها أبطال آخرون       ، عن أبطاهلا  ًداوالشـرائع هلا أشكال شفهية ومكتوبة بعي      

 .كتابّية بزمن طويل منها يسبق اجملموعات الاإنّ كثًري
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ليسوع يف إجنيل توما    " األصيلة"حـاول بضـعة أعضـاء من حلقة البحث، وقد ميزوا األقوال             
مع ذلك، بالنظر إىل وظيفة شخصية      . ]17[، أن يسـتعملوها إلجياد خمطط أويل حلياة يسوع        املصـدر و

ن صورة م ًداوع بعيعادة تصّور حياة يسيسـوع يف تلخـيص الـتراث اليهودي، مثة متسع ضئيل إل    
فاختزال شخصية كهذه إىل أقوال حيكم عليها       . األناجيل النمطية املقولبة اليهودّية للمنقذ والنيب واملعلم      

ـًاخيتزل أي" األقدم"بأهنا   . مرونة هذه القولبةض
ـًا، عـلى سبيل املثال، يسو )Marcus Borg (يصـور مـاركوس بـورغ    ـًاحكي« بوصفه ع  م

ـ  ـًاكاريزم ـًا وهدَّا ي لديه و. هاتضمنتأقدم األقوال    أنظن   إىل شخصية املتكلم اليت ي     ًدا، مستن ]18[»م
هذا يقود بورغ . فاألقوال اليت يستعملها ذات قرابة شديدة بأدب احلكمة يف العصور القدمية       . سـببان 

ـًاكون حكي إىل استنتاج أنّ يسوعه ال بد أن ي        إنّ كون دور احلكيم واضح وصريح قبلئٍذ يف تقدمي         . م
مع ذلك، يوحي بأن األقوال اليت اختارها بورغ هي مدجمة مع احلكايات اليت توجد               األناجيل ليسوع، 

إذا كانت . تالئم قصصهمالاختاراها مّتى ولوقا  غري صحيح، ألنفزعم أهنا مستقلة عن القصص  . فيها
ـًااألقوال يف احلقيقة تقتضي ضم     ـًا أنّ يسوع كان حكي    ن ، فإهنا تعكس دوره يف إجنيلي مىت ولوقا،        م

ـًاجيادل بورغ أي  . وليس شخصية تارخيية مستقلة عن األدب املكتوب        ضد تقدمي شفايتسر ليسوع     ض
ـ    ـًابوصـفه نب ـًا آخر ي . ]19[شخصية يسوع يف احلكاية السطحية إلجنيل مرقس      ،  )eschatological (ي

ـًاجيد بورغ هذا اهلدم متضمّ    ". يسوع اهلدَّام "كـبديل، يقـدم شخصـية         يف عدد من األقوال من      ن
فيسوع اهلدام يتكلم عن العامل     . ، مع موازيات يف إجنيل توما، يزعم أهنا ال تشري إىل امللكوت           املصـدر 

ـًوقيمه املقلوبة رأ   هذه الشخصّية، كما جيادل بورغ، خمتلفة عن فهم شفايتسر وفهم          .  على عقب  اس
ـًا ليسـوع بوصفه نب )Sanders(سـاندرز    ـًا قيامي لذلك فإنه يرفض الدورين . الرب يعلن ملكوت ي

ـًاكان حم ما إذا   . النـبوئي والقـيامي لإلجنـيل كما يرتبطان بيسوع التارخيي            هو ، يف هذا احلكم   ق
 .موضوع الفصول الثالثة التالية

ليسوع بوصفه شخصية  )Richard Horsely(رد ُهرسلي تشإنّ إعـادة تصـّور بورغ، مثل تقدمي ر  
، تشاطر االهتمامات   ]20[ثوريـة مـتورطة يف الصراعات االجتماعّية والسياسّية للقرن األول امليالدي          

 بكثري  ًدا، أّمدنا هذا البحث بفهم أكثر تعقي      السبعينياتمـنذ أوائل    . ]21[احلديـثة يف األنتروبولوجـيا    
قدم األقوال قد شجعت البعض     فـاجلهود املبذولة إلعادة تصور سياق أل      . ]22[للمجـتمع الفلسـطيين   

ـًا أي إن بعض  . )Cynic (الكلبينيالعصر اهللنسيت   فالسفة   على مقارنة شخصية يسوعهم الضمنية ب      ضـ
صورة ف. ومع ذلك، فإن احلذر مطلوب    .  مبا نعرفه من هذه املدرسة الفلسفية      ةأقـوال األناجيل شبيه   

يسوع التارخيي، املرسومة عن طريق مناغمة أقواله مع ما نعرفه من احلركة الكلبّية، والعصر ونصوصه،        
ـًاتكـون جذابـة غال     ـًام جداالً دائر  يدع  ألنّ التناغم  ب إنّ اجلهود املبذولة لكتابة سرية يسوع      . ]23[ي

ـًابوصفه فال  ـًا منش ح ـًا يقاوم االستغالل الروماين، أو فيلسو     ق ـًا كلب ف  ، يسري فوق هضاب اجلليل    ي
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ـ   ـًا كاريزم ًراأو مبش لقرن كل أوصاف األشخاص الذين كان من املمكن أن يوجدوا يف فلسطني ا    ،  ي
إهنا أكثر جاذبية لالهوت احملافظ من نيب       . إمنـا هـي أكثر طمأنة من كوهنا مقنعة        ،  األول املـيالدي  
 .شفايتسر املخطىء

 ، املختزلة إىل أقوال قليلة تعكس تراث احلكمة العريض        ،املصدركـان مبقدور يسوع أقدم نصوص       
ا نالحظ، مع رتشرد ُهرسلي وجون      ومع ذلك، حامل  . أن جيـد طريقه يف أي واحد من هذه األدوار         

، أنّ قاطعي الطرق والسحرة الريفيني كان من املمكن أن )John Dominic Crossan (ُدِمنـيك كُرسان 
أنّ يسوع الذي نعرفه فقط من يقدموا سياقات وسيناريوهات بديلة، تبدأ التصدعات بالظهور يف الثقة 

ـًاكس شخصية معقولة تارخي   من األناجيل ميكن اختزاله إىل أبعاد بشرية ويع        إذ . ]24[ من القرن األول   ي
إنّ قاطعي الطرق ميكن ظّنهم     . أو ميكن وصفهم هكذا   ،  ميكـن أن يصبح السحرة جمترحي معجزات      

 إضافة  ،إذا تكلم فيلسوفنا ومعلمنا إىل احلشود     . والفالسفة هم معلمون يف الواقع     كثريين،   روبن هود 
 ال يتطلب األمر    .وي القيامي؟ يدين عن املبشر الكاريزمي، أو النيب أو الرؤي       إىل مريديه، فكم نكون بع    

ـًا يف أي عصر، إذا مل يكن حباجة ألن يبقى ح          ًراقليل لكي يكون املرء ثائ    سـوى    مبا أنّ السياقات   . ي
ـًاياالجتماعـّية الواسعة لفلسطني القرن األول اجملهولة إىل حد كبري ميكن أن تناسب جماالً عر                من  ض

إنّ إبراز حكاية   . إمكانات األفراد ونشاطاهتم، فإنّ معرفتنا هبذا العصر هي وحدها اليت حتدد اختياراتنا           
ـًاسـريوية ليسـوع لتلخيص هذه اإلمكانات، على حنو هتكمي، إمنا يستحضر يسو             ـًا أسطور ع ، ي

عندما حتلّ األساطري اجلديدة حمل     تتكاثر السري وقوائم الكتب     . ولـيس الشخصـّية املؤرخنة املنشودة     
 .األسطورة اليت رددهتا األناجيل

أكثر من ذلك حىت وذلك عندما ُيعترف       ) حلقة حبث يسوع  (تتبدد إقناعية شخصيات يسوع لدى      
 من املواد   اهو أقل كثريً  ،  الذي يعكس التراث الشفهي لتعاليم يسوع     ،  املصدربـأن ما يستعملونه من      

ويه قليالً مما ال حي   وي  حي املصدرلقد اكتشف منذ زمن طويل أنّ       . جنيل لوقا مع إجنيل مّتى    اليت يتقامسها إ  
كما ُترمجت يف كٍل من     ، هلذه املقاطع    »اتفاق لفظي كبري  « وأن ما يوصف فقط بأنه       ،إجنـيل مـّتى   

درها األصلي يف    هو الذي يدعم تعريفهما بأهنما جمموعة متساوقة من األقاويل مص          ،إجنيلّي مّتى ولوقا  
ن التفسـريات البديلة ملثل هذه التشاهبات اللفظية يف         إلسـوء احلـظ،     . تعالـيم يسـوع تـارخيي     

االسـتراتيجيات األدبية النموذجية للتعليقات اليهودية القدمية واملناقشة الالّهوتّية مل تعّوض على حنو             
 .]25[كاٍف عن احلاجة احلديثة إىل ربط األناجيل بشخص تارخيي

، اليت تتسم   »املصدرأقدم مرحلة من    «أهنا موثوقة هي     )حلقة حبث يسوع  (نّ األقـوال اليت تزعم      إ
هذه األقوال تستعمل إلضفاء اجلوهر على الشخصية التارخيّية        . مبضمون من احلكمة وباللغة الفلسفية    

أهنا ظن   اليت ي  ،ن األقوال فاللغـة اليت يتكلمها هذا اليسوع تعّرفها فئة م        ). حلقـة حبـث يسـوع     (ل
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فهي أقدم، لكن كما هو احلال مع أحداث األناجيل، فإن أقوال يسوع تستند             ) لذلك؟( و ،متسـاوقة 
ـًاإهنا تعكس ترا  . عـلى مصادر ومناذج متعددة     ـًا الهوت ث ـًا واس ي ـًا وعمي ع فاستعماهلا يف قصة   . ق

 ًراسطني القرن األول امليالدي، قد خلق تكرا      خملّـص يهـودي، موضـوعة يف سياق حكائي من فل          
ـًـا ثانو إنّ مشكلة البحث   .  بأحداث يف حياة أي فرد تارخيي      ًرا على وال حمصو   ًزا لتراث ليس مترك   ي

عـن يسـوع التارخيي ليست جمرد صعوبة مماهاته بأحداث أو أقوال حمددة، بالنظر إىل طول الزمن                 
وال املشكلة هي أن املصادر قد      . فلسطني القرن األول واألناجيل   الفاصل بني أي شخصية كهذه من       

املشكلة باألحرى هي أنّ األناجيل ليست حول       . جرى تنقيحها عن طريق الرسالة الالّهوتية لألناجيل      
 .إهنا تتعامل مع شيء آخر. شخص كهذا

لحياة الصاحلة  ل مناذجعرفـت القصـص اليت تقدم شخصيات التراث العظيمة واملثرية لإلعجاب            
فلم يكن امللوك العظام فقط أمثال سنحاريب، وأسرحدون        . أثناء العصر اهللنسيت  يف  شـعبّية متفجرة    

ـًامنوذأواإلسـكندر هم الذين مثلوا       لقارئ، بل جرى متجيد حيوات املفكرين والكّتاب       ل) قدوة (ج
من أشهر احليوات اليت ُجمعت     . واملتكـلمني العظام أمثال هومري، وسقراط، ودميوشينس وشيشرون       

هذه القصص واجملموعات كانت هلا أغراض غري إخبار قرائها         . لبلوتارك ›السّير‹حىت اليوم هو كتاب     
يعرب ظاهر النص عن حبكة قادرة على أن حتمل         . حيوات األشخاص العظماء واملثريين لإلعجاب    عن  

كما هو احلال مع سقراط أفالطون وبضع       . الهوتيةأخالقـية وفلسـفية و    ] ثـيمات [موضـوعات   
ـًافإنّ الوظيفة اليت يؤدوهنا للمؤلف غال     ] توراتية[شخصيات كتابية    إنّ حياة موسى،   .  ما تبز قصتهم   ب

ـًاعلى سبيل املثال، املنجزة يف جزء صغري من حكاية يبلغ طوهلا مخسة أسفار، حتمل معها ترا                 أكرب  ث
إنّ التوراة هي حكاية األصل     . هي هدف احلكاية  ] الشريعة[سى بل التوراة    فليست حياة مو  . بكـثري 

كان مثة موسى تارخيي أم مل يكن، فإنّ أسواًء . حـامل اهلوية لدين وهوية أولئك الذين ينقلون التراث  
 .ألنّ التوراة تعتمد على تلك الشخصية؛ موسى الذي نعرفه من الكتاب العرباين هو بالضرورة ابتداع

ـًااليت حتمل وتصّور ترا   ،   الشخصية العظيمة  إنّ فعلى سبيل املثال،   . هي خمزون من األدب القدمي    ،  ث
إنّ شخصـية املعلم االستثنائي أو امللك الذي يقدم حكمة حياته إىل ابنه أو حفيده يعود تارخيها إىل                  

لسابع إىل السادس قبل    إحدى هذه اجملموعات من األقوال من القرنني ا       . األلـف الثالـث قبل امليالد     
، )Amenemopet(  املـيالد، املـنظمة يف ثالثني فصالً وموضوعه على لسان املعلم املصري أمينيموبت            

ـًاقس إنّ. ]26[ًداختـدم هدفـنا جي     ـًا مه م ومع ذلك،  .  من جمموعة أمينيموبت مبثوث يف الكتاب      م
 هي ما ُيشجع عليه يف      ،رع-الكتاب، وال التقوى جتاه أمون    ليسـت أقوال أمينيموبت هي ما نقرأ يف         

، ُتقدم هذه األقوال نفسها بوصفها كلمات امللك سليمان، الذي حيض القارئ على اإلميان              الكـتاب 
 :بالرب يهوه
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إن تتثبت  . ألنه حسٌن إن حفظتها يف جوفك     . أِملْ أذنك وامسع كالم احلكماء ووجه قلبك إىل معرفيت        
ـًامجي  شريفة من جهة    ًراأمل أكتب لك أمو   . ليكون اتكالك على يهوه َعرَّفتك أنت اليوم      .  على شفتيك  ع

 ).21-17: 22األمثال  (ألعلمك قسط كالم احلق لترد جواب احلق للذين أرسلوك. مؤامرة ومعرفة

ر االفتتاحية   ألنه يترجم ويوّسع السطو    ًرامن الواضح أنّ سفر األمثال يواصل تراث أمينيموبت، نظ        
 :للحكم القدمي

) احلكيم(إهنا جديرة بأن تضعها يف قلبك، لكن يؤذيه         . اعط أذنيك، امسع ما يقال؟ اعط قلبك لتفهمها       
ـًا ميكن أن تكون مفتاحيثدعها تستقّر يف خزانة جموهرات بطنك، . من يتجاهلها  .]27[ يف قلبكح

إياك : جموعة أخرى من ثالثني مثالً، ُيقرأ الثاين منها       يتـبع النص املصري هذا الفصل االفتتاحي مب       
: قرائه كما يلي  القول الثاين لسفر األمثال يترجم ل      .أن تسـلب املضـطهدين وأن تستبد بالعاجزين       

تنقل جمموعة األقوال   ). 22: 22األمثال   ( وال تسحق املسكني يف الباب     االتسـلب الفقري لكونه فقريً    
ـًاعلى حنو واٍع ترا   ) 20: 24-22: 22األمثال  ( األمثال   الثالثني يف سفر   ، هتيكله يف سياق من التقوى      ث

فهي تقدم إرشادات يف السلوك الالّئق، ومثة عشرة من         . الـيهودية وتقدمـه على أنه حكمة سليمان       
ـًااألقـوال الـثالثني جيـري تقدميها أي         املباشرة أو   مع ذلك، فإنّ االستعارة   .  يف اجملموعة املصرية   ض

ـًاالـترمجة، غـري حمتملة؛ باألحرى، إنّ النصني يتقامسان ترا          ـًا مشتر ث ـًا وهد ك بعض . ـًا مشاهب ف
، 22: 22األمثال   ()ال تنقل التخم القدمي   (األقـوال اليت يتقامسها سفر األمثال واجملموعة املصرية، مثل          

ـًاجيـد طريقه أي   ) 10: 23 مثال ذلك سفر التثنية    (يرد إلينا كجزء من توراة موسى        إىل اخلماسّية و   ض
سفر األمثال  مقدمة  هـذه الـتكرارات قـد تأخذ شكل إعادة صياغة، كما يف             ). 17: 27،  14: 19

ـًاميكن أن تكون أي   . املذكـورة أعـاله     شبه حريف كما هو احلال مع اإلرشاد بعدم نقل          ًرا تكرا ض
قد تكرر األقوال   . خمتلف إىل أمينيموبت وموسى وسليمان    على حنو   سب  التخم، مع أنّ هذا القول ين     

ـًاأي ـًا موضوعات أو تضادات حمددة وتبدو مكتفية ذات       ض ـًا متا ي إنّ كلمات احلكمة   .  يف صياغتها  م
كما مع موسى والتوراة، فإنّ ارتباط قول مبعلم        . هـذه جيري تناقلها عرب اللغات والثقافات والقرون       

ومع ذلك، فإنّ هذه    . حمدد أو جبمهور حمدد يتيح للقول أن يؤدي وظيفة حمددة أو يدعم حبكة حمددة             
لدى التعامل مع هذا اجلنس     . احلـبكة وهذه الوظيفة تربطان التراث بالشخصّية على حنو ثانوي فقط          

ـًااألديب، لـيس على املرء أن خيترع نصو         عليه أن يفكر    ؛ بل باألحرى يتعني   املصدر افتراضية مثل    ص
ـًافاألدب القدمي يعج هبذه األقوال والقصص ليعطيها سيا. باألدب املستخدم يف مدارس اخلطاطني  .ق

إنه . وال هو متركز يف مشاكل يسوع التارخيي. ليس هدف هذا الكتاب هو إعادة التصور التارخيّية
 بكيفية إبداع   اذا يرتبط كثريً  تـأثري شخصـية امللـك الشرق األدنوية يف األدب الكتايب، وه           عـن   

ومع ذلك، فسوف   . يسوع التارخيي عن  كثري مما ميكن وجيب أن يقال       مثة  . شخصـيات مثل يسوع   
ـًاإنين أختارمها ألهنما يعكسان م    . أحصـر مناقشيت جبهدين حديثني مشهورين لرسم حياته         نسب  ع
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كزية لقيام تراث أكرب بإعادة استعمال ثانوية لإليديولوجيا        األصالة إىل أقوال مر    )حلقـة حبث يسوع   (
 .امللكية للشرق األدىن القدمي

ـًاجيمـع جون ُدِمنيك كُرسان عمل حلقة البحث مع مناقشة اجتماعّية وموّجهة تارخي              لفلسطني  ي
ـًايف القـرن األول لـيقدم صـورة مثالية اجتماع          هوت  ليسوع تعكس االهتمامات الالّهوتّية لال     ي

إنه يصف يسوع بأنه مبشر يدافع عن قضية الفقراء يف          . ]28[الكاثولـيكي الليـربايل األمريكي الراهن     
 بالفلسفة  اهذا اليسوع، املتأثر كثريً   . )فالح جليلي  (إنه يرسم شخصية حيدد هويتها بأهنا     . فلسـطني 

قلق حول معقولية الفالح املثقف     يف حني أنّ املرء قد يساوره ال      . الكلبية، يتحدى االضطهاد الروماين   
ـًا، أقل اهتما)Burton Mack( من حلقة البحث هو برتن ماك ر آخًوالكُرسـان فـإنّ عض    بيسوع م

ـًاكشخصـية تارخيـّية وأكثر اهتما      ـًا به يف تطور األساطري، خصو     م  أسطورة األصول املسيحّية    ص
على حنو مشابه لكُرسان، يعّرف ماك يسوعه التارخيي        . تهلها شخصي الدائمـة اإلغراء اليت صارت متث     

ـًافيلسو(بوصـفه    ـًا كلب ف إعادة التركيبة هذه تصوران جيري رمسهما من جمموعة خمتارة من          . ]29[)ي
فشخصية احلكيم لديهما هي مضادة على حنٍو صريح لشخصية النيب القيامي،           ". األصيلة"أقوال يسوع   

مثلما أن نيب شفايتسر القيامي تنافس      .  وقدمها ساندرز يف وقت الحق     ، قدمها شفايتسر منذ قرن    اليت
مـع إعادات التصّور الفقهّية ليسوع جمترح املعجزات، فإنّ كُرسان وماك يرمسان شخصية تنتمي إىل               

يم، أو فيلسوف أو    إنّ يسوع هو حك   . أنه يستبعد القيامي والنبوئي   ظنان  أدب احلكمة القدمي، الذي ي    
إنه يستعمل األقوال املأثورة واألجوبة السريعة      . ، لذلك، فهو ليس نيب األناجيل     فالح متأثر بالفالسفة  

إنه ليس مسيح األناجيل بل إنسان جعله التراث        . لفقراء ل الربليتحدث حول ملكوت    واألمـثوالت   
ـًاعظي  .م

حلقة حبث  (فقه عصره باستبدال نيب األناجيل القيامي مبعلم الفضيلة، فإنّ          يف حـني اهتم شفايتسر      
 اختاره  ،واجملرد من األوهام  فالنيب القيامي املخطئ    . ]30[قد حددت لنفسها مهمة إعكاس النقد      )يسوع

ـًاهذا اليسوع كان ضرور   . ًداشفايتسـر ألنه كان ميتلك ميزة كونه غري عصري ج           لرؤية شفايتسر   ي
ـًاإنه أي . احلديثة للتارخيي   يالئم احلكايات القدمية اليت مل يكن املؤرخون يؤمنون بأهنا تارخيية، واليت            ض

مع ذلك، فإنّ هذه النكهة األصيلة مل تصمد أمام الطبيعة          . متـأل كهـوف فلسطني الرومانّية باألنبياء      
فالقدمان الصلصاليتان لنيب شفايتسر بالكاد حتمالن ثقل       . ماملزعجة ليسوع يف اخلطأ والتحرر من الوه      

ـًامهما بدا يسوع شفايتسر تارخي    . أُصول املسيحّية   يف أوائل ومنتصف القرن العشرين فقد كان غري         ي
 .مقبول لفقه أقل نقدية بكثري يف هناية ذلك القرن

نبوية القيامّية إليليا   وباألخص تلك الشخصّية ال   ،  حـاول كُرسـان أن يفصـل دور يسوع كنيب         
يسوع احلكيم، املوجه إىل املاضي هو      إنّ دور يسوع كمعلم،     . عن شخصية يسوع كمعلم   ،  املستعاد
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تعتمد حجته على ثالث     ه،، ويعود إىل تاريخ أقدم من     ]31["يسوع القيامي املوجه إىل املستقبل    "مناقض ل 
يرى كُرسان أنّ اجلماعات املسيحّية يف      . ]32[م تقتفي التراث الشفهي حول أقوال يسوع      دراسات أقد 

واحد ينتمي  : أوائل اخلمسينات من القرن األول امليالدي قد جتادلت حول تقدميني متعارضني ليسوع           
 سلّم كُرسان جدالً بأننا منتلك شكلني     . احلساب ]يوم[ واآلخر ُيدخل موضوعات     ،إىل تراث احلكمة  

ومع ذلك، يبدأ هذا السيناريو بالتكشف، عندما يتم االعتراف بأنّ هذه           . متضـاربني مـن األقوال    
األقـوال القيامـّية ليست جديدة على بولس أو مجاعاته يف أوائل مخسينيات القرن األول؛ وال هي                 

 :زقيال الشهري حل)بيوم الغض( إذ نقرأ يف. إهنا مألوفة يف األدب اليهودي املبكر. خاّصة بيسوع
وعلى عصا األشرار منا    . ازهر الظلم وبرعمت الكربياء    . . دارت الدوائر : ها هو آتِ  : اليوم آتٍ ها  

، حان الوقت واقترب اليوم   . مهلد  وال جم اجلور، فال يبقى منهم وال من رخائهم وال من ثروهتم شيء،             
ما من تاجر حييا فيسترد ما خسر ألن غضب         . فال يفرح الشاري وال حيزن البائع، فالغضب عليهم مجيًعا        

 ).13-10: 7 حزقيال (حد حييا بإمثهأ عليهم مجيًعا وهو ال يرتد مادام يهوه

ـًاٍن خمتلفة متا  يقـّدم هـذا املقطع موتيفات قادرة على محل معا          ـًا، وذلك تب  م  للسياقات اليت   ع
فاملقطع املستشهد به هو السلف الواضح للمجازات اليت        . ]33[)7-2 :حزقيالانظر  (يعطيها املؤلف هلا    

اليت متّ تقدميها يف    " أقوال يسوع "يسـتعملها بولس يف ما يدعى احلوار الذي يزود كُرسان مبثاله من             
 :اخلمسينيات من القرن األولأوائل 

من اآلن دعوا الذين لديهم زوجات يعيشون كأهنم بال زوجات، والذين يبكون             . إن الوقت يتقاصر  
والذين يشترون كأهنم الميلكون والذين يستغلون      . كأهنم ال يبكون، والذين يفرحون كأهنم اليفرحون      

29: 7الرسالة األوىل إىل مؤمين كورنثوس "(زائل ذلك ألن طراز هذا العامل . هذا العامل كأهنم ال يستغلونه 

-30.["( 

، يعكس معرفة بولس    حزقياليسيء فهم    إنّ هـذا املقطـع، الذي من الواضح أنه يعيد كتابة ال           
 ولذلك فقد أخطأ فهم     حزقياليفترض كُرسان باألحرى أنّ بولس كان غري مدرك جملاز          . بالـتراث 

 .ملستقبله املباشر اخلاص بهبولس يعكس توقعات أصولية إنه يفترض أنّ مقطع . هدفه
ـًاإنّ مؤلفها مدرك متا   . حزقيالتقدم رسالة بطرس األوىل مراجعة مشاهبة لنفس املقطع يف سفر             م

صره باألسلوب الفقهي لع  . مشكلة يف فهم هذه اللغة اجملازية      أي    وال يالقي  حزقيالملوضـوع هدف    
بشكل ضمين، يفهم مجهوره على أنه      . لسلوك الصحيح  كوساطة لإلرشاد ل   حزقياليفسر يوم غضب    

ـًـا يواجـه حك   رسالة بطرس  (وإمنا هناية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات  :  مماثالً م
على مستقبله اخلاص؛    حزقيالومـع ذلـك، فإنـه بالكاد ُيسقط يوم حساب سفر            ). 7: 4: األوىل

 األول إىل سفر املكابيني     حنوكباألحرى، مثل كل األنبياء من سفر عاموس إىل سفر مالخي إىل سفر             
 .الثاين وبن سرياخ، يربز حتقيق العدالة اإلهلية مبجازه املثايل
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 ًزايفه بوصفه جما  يعـّرف كُرسان القيامي بلغة التوقعات التارخيّية املتعلّقة بنهاية العامل، بدالً من تعر            
ـ  ـًاأدب ـًا أو أسطور  ي كُرسان، تكون التوقعات ضمنّية يف موتيف      بما يتعلق   . ]34[ يربز ُمثالً طوباوية   ي

ـًا ، خصو )ابـن اإلنسـان   ( هذه املعاين  . ]35[ األول حنوك عندما تردد صدى سفر دانيال وسفر        صـ
على سبيل املثال، جيري تقدمي إحدى هذه       . ألدبية لسفر دانيال  اإلضـافية تديـن بالكـثري للتقنيات ا       

 »العلياهللا «على لسان امللك البابلي، نبوخذنصَّر، الذي يتكلم عن دوره كخادم " القيامّية"القصـائد   
هذا الدور واإلشارات إىل اآليات والعجائب وامللكوت اإلهلي تردد صدى ما يشري            ). 33: 3: دانيال(
 ه الفقهاء بشكل منوذجي بوصفه لغة قيامّيةإلي

: 4: دانيال (ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه يدوم من جيل إىل جيل        . آياته ما أعظمها وعجائبه ما أقواها     
3.( 

. يكرر مشهد ثاٍن تقوى نبوخذنّصر يف قصة اهتداء، حتّول غطرسة امللك إىل إقرار متواضع وتسليم              
 :احلساب] يوم[ سياق هذا االعتراف بالتواضع يوضع يف

ويف ختام األزمنة السبعة، أنا نبوخذنّصر، التفّت حنو السماء، فرجع إيلّ عقلي، وباركت العليَّ وسّبحت                
 ).31: 4دانيال (ومحدت احلي األبدي ذا السلطان السرمدي، والذي ملكه على مدى األجيال 

ايل إىل احلكم اإلهلي على األرض      هـذا املثال املصغر عن االعتراف امللكي، الذي يرمز على حنو مث           
قد " القيامي"فاحلكم  . وحضور امللكوت يعاد استعماله يف املرسوم القورشي للملك الفارسي داريوس         
 .متّ حتويله إىل حدث عظيم من أحداث هذا العامل يتعني أن ُينفذ بأمر من امللك

له دانيال، ألنه هو اإلله احلي      قد صدر مين أمر أن يرتعد كل من يقيم يف ختوم مملكيت وخياف أمام إ                
 ).27: 6: دانيال (ال يزول له ملكوت وسلطانه إىل املنتهىالقيوم إىل األبد، 

ـًايعيد دانيال استعمال جماز مملكته مرة أخرى مع ذلك، حمّوالً وراف           ة بشكل كبري   رافي قدرته اخل  ع
وهذا . ، وثيمة احلكم اإلهلي وامتالك امللكوت     الزقيالشبيه حب " ابن اإلنسان " ب الرببـربط ملكوت    

 :اجلانب من تداعيات دانيال هو الذي جيد أصداًء واضحة يف أقوال مشاهبة يف العهد اجلديد
ـًاوشاهدت أي  .  يف رؤى الليل وإذا مبثل ابن اإلنسان مقبالً على سحاب حىت بلغ األزيل فقربوه منه               ض

سلطانه سلطان أبدي   . عبَّد له كل الشعوب واألمم من كل لسان       فأنعم عليه بسلطان وجمد وملكوت لتت     
 ).14-13: 7: دانيال (ال يفىن، وملكه ال ينقرض

يف السـياق اخلامس واألخري، حيول امتالك امللكوت إىل البشر الذين ميثلهم ابن اإلنسان، إىل حد                
 :مورأبناء داود باألتقياء الذين ينشدون املز) 132(كبري كما مياهي املزمور 

وُتوهب اململكة والُسلطان وعظمة املمالك القائمة حتت كل السماء إىل شعب قديس العلّي، فيكون                
ـًاملكوت العلّي ملكو ـًا أبدت  ).27: 7:دانيال (ي
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ألن هـذه اجملازات ليست األقوال الوحيدة من نوعها اليت تنشأ مع يسوع، تتبّخر حجج كُرسان                
ـًايامّية يف خالفات بولس عما علّمه يسوع ساب       حـول إقحام متأخر لألفكار الق      إنّ كوننا منتلك   . ق

فما إذا كان   . نوعني خمتلفني من األقوال، واحد يتصل باحلكمة واآلخر قيامي إمنا يناقضه سفر دانيال            
ـًاالقـول ُيفهـم كرؤيا قيامية أم ال، إمنا يعتمد كل           ه الذي مينحه إّيا  ] الزماين واملكاين [ على اإلطار    ي

إنّ بعض األقوال   . فالسعي لعزل أقوال يسوع عن سياقاهتا يف األناجيل هو تعسفي وخمطئ          . املؤلـف 
املركـزية اليت يقبلها كُرسان وماك بوصفها أصيلة وتنتمي إىل شخصية فيلسوف، كما سنرى، حيمل               

. راث إيليا بقدر أي جانب آخر من ت     " قيامية"إهنا  . اخلصـائص املميزة النموذجية ملشهد احلكم اإلهلي      
فـاجلهود املبذولة إلرجاع هذه التوقعات إىل تاريخ متأخر واستعمال هذا التاريخ للكالم عن التطور               

سنرى أنّ النصوص اليهودية القدمية مثل      . الـتارخيي هي، لسوء احلظ، شائعة بني فقهاء العهد اجلديد         
ومع ذلك فهي ال تعكس     . يامّيةسـفر أيوب، وسفر املزامري وسفر إشعيا مشّربة مبثل هذه اجملازات الق           

 .رؤية الكاتب أو رؤية مجهوره ملا سيحدث يف العامل خارج مشروعها األديب

 أقوال يسوع األصيلة) 3/ 1/ 1
. من بني الشخصيات املتنافسة الكثرية ليسوع التارخيي، رمبا كان جمترح املعجزات هو األسهل نبذًا             

ـًاستساغة تارخي يف حني صارع الفقه األسبق إلجياد تفسريات م         لقصص املعجزات يف األناجيل، فإن      ي
ـًاالفقهاء الالّحقني غال  ما رأوا هذه احلكايات كسعي إلجياد ارتباطات بني يسوع وحتقق اآلمال اليت ب

فاملعتقدات الفقهية حول األنبياء املتكهنني باملستقبل وجمترحي املعجزات يف اليهودية          . خلقهـا األنبياء  
ـًاعـم االعتقاد بالفهم الذايت ليسوع بوصفه نب       املـبكرة تد   ـًا آخر ي بوجود هذه  ). eschatological (ي

 عن العامل القصصي    ًداسرية ليسوع مل تكن بعيدة ج      أي   الـتوقعات يف صميم الفهم الفقهي، فإن بنية       
 .اخلاص باألناجيل

 هوية أقوال يسوع بوصفها     لقـد جادلت حلقة يسوع ضد هذه اإلعادة تصّور يف مسعى لتحديد           
على العموم، تتناىف اجلوانب املختلفة من الصورة       . أسبق من األناجيل وناشئة عن حياة يسوع وتعاليمه       

ـًا، وليس جمترح املعجزات والنيب، بل املبشر للفقراء، أو الثائر                  الشـائعة ليسـوع مـع بعضها بعض
كُرسان، على سبيل املثال، قد ربط أقوال       إن  . االجـتماعي، أو احلكيم املفسد أو الفيلسوف الكليب       

ـًايسوع، خصو   تلك اليت يبدو أهنا تؤيد قضية الفقراء، مبا نعرفه عن السياسة االقتصادية الرومانية              ص
ـًافاستنتج أنّ يسوع كان فال    . يف اجلليل  ـًا جليل ح  الرومان يف معاملتهم الفقراء والفالحني      ًدا، منتق ي

لخيص كُرسان هلذه األقوال يقوم على قراءة ذات صلة بالرواقيني ألقدم نسخة من             وإنّ ت . املعدمـني 
يقدم . مع إطار مكاين وزماين يف اجملتمع الفالحي للجليل الروماين        ] النسخة[إذ ُتناغم هذه    . املصـدر 
إذ تربطهما دراسته   .  وإجنيل توما  املصدرأكثر من تلخيص ملا يشترك به       ) Burton-Mack(ماك  -بـرتن 
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إنّ . ظريات اخلطابة اليونانّية القدمية وتفهمهما على أهنما مشاهبان لنظريات أقوال فيلسوف كليب           بـن 
 .]36[يسوع هو شخص ميكن أن يكون قد عاش يف اجلليل

ـًالفهـم قصص يسوع يف األناجيل وتعاليمه يف العامل الفكري للعصور القدمية، يبدو ماك مدر                ك
يل ضمن السياق الفكري واألديب األكرب الذي تنبع منه هذه األقوال           لـلحاجة إىل وضع تعاليم األناج     

 Jesus/ حركة يسوع( مبا يسميها املصدرفهو مياهي . إنه ال يتعامل ببساطة مع أقوال فرد. والقصـص 

movement (              ،اليت نشأت يف أثناء األربعني سنة بني التاريخ املفترض ملوت يسوع وكتابة إجنيل مرقس
، برأي ماك، تتمحور حول شخصية      املصدرومع أنّ أقدم مادة يف      . ]37[أقدم األناجيل الـذي ُيظن أنه     

املعلم حلركة يسوع   -يسـوع، فـإنّ دوره كمعلم ُيظن أنه قد تغري عندما دمج مرقس شخصية النيب              
  والسّيد األعلى لشعب   الرباحلاكم لعامل   «: بالشخصـية املؤرَخَنة للسّيد اإلهلي اخلاص بإجنيل مرقس       

 .]38[»الرب
ملاك بأنه يناغم بني تراثات متناقضة من الناحية        ) املعلم-النيب(يف حـني أنّ البعض قد حيكم على         

الثيمـية، فإنه يفترض أنّ املناغمة الالّحقة هلذه الشخصّية مع السّيد اإلهلي إلجنيل مرقس هي املركزية                
، ليست موجودة يف    الربعلى ملكوت   إنّ شخصية مسيح ماك، السّيد اإلهلي احلاكم        . حلجـة ماك  

ـًاإهنا أي . املصدرأقـوال     إجنيل  املصدرففي معارضة   .  متميزة عن شخصية أو شخصييت املعلم والنيب       ض
. املصدرمرقس، يظن ماك أنه ميتلك املسوغ لتمييز األقوال عن إجنيلي مّتى ولوقا اللّذين استمد منهما                

ـًاز ترا إنـه خيـرج األقوال من سياقاهتا ويرب        ـًا شفه ث التارخيّية ويف هناية   " حركة يسوع " يعود إىل    ي
إننا حباجة إىل النظر إىل كيفية الترابط الوثيق لشخصية النيب وجمترح           . املطـاف إىل شـخص يسوع     

ـًاإننا حنتاج أي  . املعجـزات واملسيح امللكي يف التراث الكتايب ككل         ألن نسأل ما إذا كانت هذه       ض
، مرتبطة بدور املعلم أو     ]القيامة[ واحلساب   الرب، املـتمركزة يف ثـيميت ملكوت        ]الشخصـيات [

ـًااحلكيم؟؛ إنه ذاك الدور الذي يفترضه ماك وكُرسان تارخي         فهما ال جيادالن فقط بأن األقوال هي       . ي
. ةأقدم من األناجيل وأنّ الصوت الذي تتضمنه األقوال هو صوت متساوق، يعكس وجهة نظر خاصّ              

ـًاإنّ العامل احلاسم أي     هو جزمهما بأنّ شخصية املعلم احلكيم أو الفيلسوف هي أقدم وخمتلفة عن             ض
ـًاإنّ كون األقوال قد مجعت وتنوقلت شفه      . شخصـية النيب اليت اقترحها شفايتسر       بوصفها أقوال   ي
 .يسوع هو افتراض تنهار من دونه اجملادلة

 دعن االستعارة واالعتما) 4/ 1/ 1
أن تنسب نشوء ) Antoinete Clark Wire(يف دراسـة حديـثة، حاولـت أنطوانيت كالرك واير    

إهنا متأثرة بشكل واضح    . ]39[القصـص البطولية بتفحص الصفة الشفهية للحكايات اليهودية املبكرة        
فهي تطبق تبصرات هذا البحث على القصص       . ]40[بدراسات التراث الشفهي الذي ُينسب إىل هومري      
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ـًاقص«ة يف التراث اليهودي املبكر إذ تراها بوصفها         رافيالقصرية واحلكايات اخل   ـًا شفهية ظاهر  ص  »ي
أداء (إنّ أنطوانيت، اليت تكّيف أساليب باحثي الفولكلور، تعّرف         . ]41[حمفوظـة يف النصوص األدبية    

يز يف أشكال التقدمي، الشفهية     لسوء احلظ، أهنا ختلط التمي    . املعكـوس يف النصوص األدبية    ) القـص 
عالوة على ذلك، فهي تفترض أن تصنيف القصص        . واملكـتوبة، بأسـاليب اإلنشاء وأنواع السرد      

ـًاة يسمح هلا بأن تستنتج ضم    خرافيبوصفها حكايات    ـًاإهنا أي.  أنّ القصص ذات خواص شفهيةن  ض
تتضمن ) ة القدمية رافياحلكايات اخل (ها بأن   حتـّول حكايات مكتوبة معروفة إىل حكايات شفهية جبزم        

ـًالـيس فقط نتاج رواة القصص بل أي         يف القرنني األول    »دّونت« و »أعيد سردها « القصص اليت    ض
إنّ فكرة أنّ الفقه احلديث ميكن أن مييز القصص املكتوبة          . ]42[والـثاين امليالديني، وحىت ما بعد ذلك      

 أي   ألننا ال منتلك   ًرافاملهمة هائلة، نظ  . يت ُدونت هي واضحة بصعوبة    أصـالً من القصص الشفهية ال     
 .]43[حكاية شفهية من هذه الفترة املبكرة لكي نتفحصها

ـًاإنّ الـزعم بأن قص      بعينها تعتمد على التراثات الشفهية، الذي تتشاطره أنطوانيت مع حلقة           ص
ـًايسـوع، مل يتم الدفاع عنه، بل افترض افترا         فقد كان ذلك يتطلب ربط األناجيل حبياة       .  فقط ض

القضية احلامسة هي ما إذا كان      . شخصـية تارخيـّية أسـبق جبيلني من التراثات املكتوبة اليت حبوزتنا           
مبقدورنا أن نعّرف بعض األقوال واحلكايات بأهنا قد ُربطت من خالل التراث الشفهي حبياة أو تعاليم                

خلاصّية الشفهية لقصص األناجيل، لسوء احلظ، ال تأخذنا إىل ما هو           إن نقاشات ا  . شـخص تارخيي؟  
إذا . أقـدم مـن احلكايات املكتوبة فعالً اليت حبوزتنا، اليت تزعم أنطوانيت أهنا تدون تراثات شفهية               

. كانت تدون تراثات شفهية، فهي تراثات كانت رائجة يف الوقت الذي ثُبتت فيه احلكايات املكتوبة              
مّتى ومرقس ولوقا، فإنّ الدليل يف األناجيل ال جيسر         ] أناجيل[ تراثات شفهية وراء     إذا كانـت مثـة    

إننا منتلك حرية الوصول فقط إىل      . الفجـوة التارخيـّية بينها وبني التعاليم اليت تبثها بشكل مفترض          
 .التراث الشفهي للعصر الذي تبدع فيه النصوص

فمناقشة أنطوانيت كالرك   . ىت أكثر صعوبة  إن احلديـث عن خاصّية شفهية يف خطابة لوقا هو ح          
وايـر القصـة الدرامية لزيارة مرمي إىل إليصابت يف اإلصحاح االفتتاحي من إجنيل لوقا هي مناقشة                 

ـًامنوذجّية متا  بدالً من اخلواص الشفهية، فإهنا تدرس اخلواص الدرامية لعمل أديب،         ). 56-39: 1لوقا   (م
 تكون وقد ال تكون قابلة للمقارنة باخلصائص املميزة اخلطابية ملا هي          قد. على درجة عالية من اإلتقان    

تشدد أنطوانيت كالرك واير على ثالثة جوانب       ]. املعنية[تـراثات شـفهية جمهولة اآلن من الفترة         
إهنا تشري إىل االستعمال الدرامي للكالم املباشر، عندما متجد مرمي          ) 1: حلديـث مـرمي إىل إليصابت     

ـًاعو، مد الـرب  ، مستنتجة أنّ هذه    ]اجلنني[والوصف املدهش الرتكاض الطفل     .  بصيحات التحية  م
جتزم بأن العنصر الثيمي السائد املعّبر عن سلسلة من اإلعكاسات،          ) 2. اخلواص تشمل التقدمي الشفهي   

بشكل مشابه، فإهنا تفهم إعكاس     . الذي يدمج الشخصي بالسياسي، يبتعد عن ثيمات األدب الرفيع        
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قدر ومصري الضعفاء واألقوياء، املتواضعني واملغرورين، اجلائعني واملتخمني، إشارات ضمنية تعرب عن            
إن هذه، كما   . »كل شخص يف األماكن الصعبة    «لتعكس آمال     وطرد املتسلطني،  إسرءيلاسترجاع  

ات الناس  تظـن أنطوانيت كالرك واير، ليست خواص نص أديب للمثقفني والنخبة بل خواص حكاي             
أخًريا جتزم بأن األدوار املركزية املمنوحة للنساء يف هذا املشهد، املعّبر عنها من خالل              ) 3. العـاديني 

موتـيفات الـوالدة املنتظرة والطفل القافز يف الرحم واملشهد الريفي الداىفء للنساء الزائرات تتضمن               
ـًاسيا  .]44[ من راويات القصصق

معقولة ألول وهلة، فإنّ فرضية أنطوانيت كالرك واير ليست قراءة أو           مهما بدت هذه الفرضيات     
إنّ اخلطابة، باعتبارها من ضمن العناصر الدرامّية حلكاية لوقا، َتِسم          .  يف األدب املقارن   ًراتأمالً متجذ 

ن فالتراث من الصعب أن يكو    .  من التراث املكتوب   ًداهذه القصة كواحدة يف سلسلة طويلة، مثبتة جي       
ـًاشـعب ( إنّ املشهد،  . ، ومن الصعب أن يعكس األشياء املفضلة القابلة للتعريف من معارف النساء           )ي

ـًاوقصـة الـوالدة الكاملـة اليت يوجد فيها، هو إنشاء خنبوي كل             ، يتمحور حول القيم الذكورّية     ي
 مرمي يعيد إىل األذهان لغة      فاخلاصّية املباشرة والدرامية إلعالن   ) 1. للمحاربني والسياسة اإلمرباطورية  

2. إسرءيليف مناسبة مماثلة هي احلبل مبخلص       ) 10-1: 2صموئيل األول   (ومضمون نشيد أنشدته حنة     

هيمنة النساء يف املشهد، وموتيفات الوالدة واحلمل واخلواص العائلية للسرد، ليست متجذرة قرب             ) 
يف قصص  . لك منه دزينات من األمثلة املكتوبة     ، منت الكتاباملدفـأة، بل يف جنس أديب قدمي خاص ب        

اآلباء وحدها، يوجد هذا الشكل من احلكاية يف قصة إسحق، الذي ولدته سارة اهلرمة لزوجها عندما                
إنّ كنة سارة،   ). 6-1: 21؛  18التكوين  (كـان عمره مئة سنة كهبة من يهوه مقابل حسن ضيافتهما            

إنّ ). 26-21: 25التكوين  (ومني، يتقاتالن قبلئذ يف رمحها      رفقـة العاقر، حتبل استجابة للصالة وتلد ق       
 والزوجة اخلصبة، املنبوذة، تتنافسان كلٌ منهما مع األخرى         ًرازوجيت يعقوب، احملبوبة اليت كانت عاق     

ترد هذه اجملموعات من املوتيفات يف قصص الوالدة،        ). 24: 30-15: 29التكوين  (يف والدة أطفاهلمـا     
، وكراسي الوالدة والبحث التهكمي     ]الدايات[ل، يف قصة موسى، املمتلئة بالقابالت       على سبيل املثا  

إنّ قصة والدة مششون ممتلئة بالتفصيل      ). 10: 2-15: 1اخلروج  (عن مربية إلعادة الطفل إىل حب أمه        
ـًاعقـم أمه، ولقاءاهتا السرية، واستجاباهتا الساذجة إيروتيك       : األنـثوي الغـين    » الربرجل  « إىل   ي

ـًاتنتمي قصة حنة العاقر، اليت يعيد لوقا كتابتها خصي        ). 18-1: 13القضاة  (  ألجل حكاية والدهتا،    ص
ـًا أي إنّ املشاهد املرتلية النمطية    . ]45[)10: 2-1: 1صموئيل األول   ( إىل هـذا النوع من القصص        ضـ

ـًاإهنا أي. املقولـبة أسـاس هلـذا اجلنس األديب        بدالً من . اض غري االهتمام األنثوي موجودة ألغرض
ـًاانعكا] كوهنـا [  لفولكلور الريف أو فولوكلور راويات القصص، فهي تنتمي إىل بعض األدوات            س

تشترك قصة لوقا باجلنس األديب الذي تسميه إينوما        . األكـثر فعالـية لألدب الرفيع يف البالط واملعبد        
والدة اإلله مردوك، قصة كانت تروى يف مهرجان رأس          يف حكاية    ]46[»والدة بطل «إلـيش البابلية    



 
 

 

35

ـًاالسنة امللكية، فإنّ العناصر الثيمية لطفل يلعب، وضيق اآلهلة األكرب س            الذي يسببه ضحك الطفل     ن
إهنا . حتدث أصداء لتنني العماء الصاخب يف نفس القصة       ] هذه العناصر [واألرق الذي يعانونه نتيجة،     

ـًايولوجتطـور الثيمة اهلامة إيد     ) 3. ، ثيمة االستدعاء اإلهلي للبطل منذ والدته إىل مهمة خلق امللك          ي
، إنّ للقائمة، املنمطة إىل درجة عالية، من إعكاسات احلظ ألجل الفقراء واملضطهدين جذورها              اأخًري

ألقل إىل  فالتراث األديب يعود على ا    . يف هـذا العـامل األديب نفسه من الدعاية امللكية واإلمرباطورية          
تظهر إعادة  . السـاللة السادسـة، وتأثريه يف األدب ميكن رؤيته يف بضع مئات من النصوص القدمية              

 للكتب يف املكتبة من رواة قصص       ًرااسـتعمال لوقا املؤثرة هلذا اجملاز، كما سنرى، إنه زائر أكثر توات           
 .ساحة السوق

ـًاليس التراث الشفهي مطلو    ـًا ترا  لشرح تطور شخصية جتسد    ب إنّ أمثولة  .  من احلكمة القدمية   ث
أيـوب ومعاناته تعكس الطريقة األكثر منوذجية اليت تقوم هبا شخصيات احلكمة بوظيفتها يف الكتاب               

 صديقه  الربصدى الطريقة اليت يعامل هبا      ) العدو(إنّ أيوب، الذي يعكس معىن امسه       . واألدب القدمي 
فاللغة اليت يستعملها وأصدقاؤه يف سجالهتم      . » بني بين الشرق   األعظم«وعـبده الويف، يوصف بأنه      
مثال : إنه يساوي كل األشياء الغرائبّية    . واملعاين اإلضافية للغة العربية    *حتمـل اجلناسات االستهاللية   

ختـدم أجنبيـته وظيفة القصة، وظيفة متثّل أمسى قيم اليهودّية يف البحث عن طهارة قلب                . الغريـب 
ـًايقدم منوذج التقوى حيث يكون األقل توق      إنـه   . الفيلسـوف   عن اليهودية   ًدا، املنتقد لذاته، بعي   ع

نفسها؛ ومع ذلك، فإن دور الغريب نفسه يعّرضه أكثر للفرضيات حول االستعارة من أعمال شرق               
لقد أفادت جذور أيوب العميقة يف      . أدنوية قدمية أخرى وأقدم ذات ثيمات مشاهبة، واالعتماد عليها        

صـميم احلياة الفكرية للعامل القدمي يف إخفاء دوره الكتايب، كامتة الصوت النقدي املتألق الذي يقدمه                
 .إىل الالّهوت الكتايب

إنّ سـفر أيوب هو شاهد جيد على حزمة عريضة من الثيمات والتراثات، واألناشيد، والقصص               
قل إىل النشيد السومري الذي يشار      ميكن رد جذوره على األ    . ومتـارين النظام التعليمي للعامل القدمي     

يردد . ]48[األكادي)* >لودلول بعل منقي  </ دعين أجمِّد رب احلكمة   ( و ]47[)املراثي إلله اإلنسان  (بأنه  
هذه النصوص األقدم تشترك    .  البابلية املشاهبة بشكل مذهل    ]49[ من مسات الربوبية   اسـفر أيوب كثريً   

مثة . ينتمي أسلوهبا وتركيبها إىل تراث مشترك     . ر مع سفر أيوب   بالثـيمات واألفكار ووجهات النظ    
ومع ذلك فإنّ نظرييت االستعارة واالقتباس املباشر       . موتيفات وعبارات كثرية متطابقة أو شبه متطابقة      

ـًامن الصعب اختبارمها، ولسوء احلظ أهنما يضلالن غال        لن أفترض وجود االستعارة املباشرة، سواء . ب
ة أم مكتوبة، بني أمثال سفر أيوب واألمثال البابلية يف الفترة املمتدة من القرن الثامن إىل                كانت شفهي 

 . ]50[القرن السابع قبل امليالد
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حىت أقوال أحيقار املشاهبة بشكل مذهل، األقرب يف اللغة والزمن، واملؤطرة، مثل سفر أيوب، يف               
إنّ أقوال أحيقار،   . ]51[لذي خيلقه نص مكتوب   سـياق من الدراما التخيلية، متتلك الصوت املستقل ا        

 يف أثناء   خرايف و ًدااملعـروفة يف اللغة اآلرامية منذ القرن اخلامس قبل امليالد، توضع يف ماٍض بعيد ج              
يضطلع أحيقار وأيوب بدور    . ]52[عهدي حكم امللكني اآلشوريني املشهورين، سنحاريب وأسرحدون      

هذا . إنه دور الغريب الذي جيلب احلكمة إىل مقر اإلمرباطورية        . مي والعرباين جلمهوري قرائهما اآلرا  
يقوم أيوب  . التنافر هو ما يصارعه أيوب ألجل مجهوره يف هذا العمل الكالسيكي من األدب العرباين             

ـًا، ليس بوصفه معاد   "الغريب"مبهمة متثيل    ـًا أو غري مألوف، بل بوصفه مكشو      ي . ًرا ومنبوذًا وحمتق  ف
ـًايف األدب العرباين يقع أيوب، بوصفه غري       ـًا، قري ب يف أدب الشرق األدىن القدمي     .  من مركز التوراة   ب

إنّ . الـذي بقـي، ُيتخذ هذا الدور ألول مرة يف احلكاية املصرية عن فصاحة فالح يف بالط احلاكم                 
سيئت معاملته طوال فترة حبثه الطويل      فالحنا الفقري، مثل أيوب، قد جنا على حنٍو ناجح من حمنته، إذ أ            

إنه ُيقيد إىل امللك ويدعى للجلوس إىل       . ، يصل إىل هناية قصته وثوابه     )سيد العدالة (عـن العدالة من     
من . ]53[»سآكل بالتأكيد من خبزك وسأشرب بالتأكيد من جعتك إىل األبد         «: مائدة امللك بقية حياته   

صموئيل  (داودطل برأس شخصية ميفيبوشيث األعرج يف بالط        هتكـم، إن أيوبنا املصري قد أ      دون  
ـًاتشـترك قصة األجنيب هذه أي     ). 13-6: 9الـثاين    أحبوا « بصوت مع الوصية العظيمة للتوراة أن        ض

ـًاالغريب وأعطوه طعا   ومع ذلك، فإن اجلذر الذي ارحتل عن طريقه هذا        ). 18: 10التثنية   (» وكساءً م
 .حيل إعادة تتبعهاجملاز من املست

حتـتوي األمثال البابلية، وأقوال أحيقار، واحلكاية املصرية عن الفالح الفصيح على مقاطع كثرية              
ـًافاجملادلة دفا . مطابقـة، أو شـبه مطابقة، لتلك اليت توجد يف سفر أيوب             عن االتكال التارخيي    ع

ـًا كما هو احلال، هي أكثر      عالقة مباشرة بني هذه النصوص، املفصولة عن بعضها بعض        ] وجـود [و
 من خواص نصوصنا وتبعدنا عن األسئلة       اإنّ حماولة القيام بذلك إمنا تتجاهل كثريً      . مما نقدر على فعله   

ـًاالبسيطة حول ما إذا كان عمل بعينه من املمكن أن يكون أصل            تقتضي الروابط املشتركة   .  أم ال؟  ي
ـًا عالقة تتجاوز متا   للتقنية واخلطابة والوظيفة والعاطفة وجود      تقاسم العبارات واجملازات واملوتيفات     م

] التوراة[ فالكتاب. كان مثة عامل فكري مشترك    . والثيمات، أو حىت مقاطع كاملة من قصة أو نشيد        
هـو جمموعـة مـن اإلنشاءات احملددة اليت أنتجها خطاطون سامريون ويهود وفلسطينيون آخرون               

ـًا فكر ـًاتناقلوا عامل فقد تقامسوا و  . وشاركوا هبا  ـًا وثقاف ي ـًا شرق أدنو  ي ـًا مشتر ـًا قدمي ي  أبدعه  ك
إنّ كل واحد من األعمال القدمية اليت       . كُـّتاب مصـريون ورافدينيون وسوريون وفارسيون وإغريق       

عامل هيمنت ندخـلها يف مقارنتنا قد متّ تشكيله ضمن تيار مشترك من التراث وفتح قراءَّه على رؤية لل    
 .على املنطقة آلالف السنوات
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ـًاإنّ تأثري األدب يف العامل القدمي واسع االنتشار للغاية، جغراف          ـًا، ولذلك فهو غري حمدود      ي  وزمني
حيث إن اجلهود املبذولة القتفاء تطور حبكات وشخصيات  باللغة والسياق االجتماعي واجلنس األديب      

ـًاأو ضمن جسم من األدب ميكن تعريف هويته ثقاف        أدبـية بعيـنها ضمن لغة واحدة         ، أو لتحديد   ي
. هويـة االتكـال املباشـر أو االستعارة بني أي عملني أو ثالثة أعمال حمددة معينة، هو غري ممكن                  

ـًافشـهودنا عـلى هذا األدب حمدودون بأمثلة باقية قليلة، كما احلال دائ             ، لسوء احلظ، مع أدب     م
ذا كان لدينا، كما هو األمر مع األناجيل والنصوص الكتابّية األخرى، ثالثة أو             فإ. العصـور القدمية  

حىت ميكننا  . أربعة نصوص متشاهبة، فإنّ املرء ُيغرى بالسؤال عن أيهم جاء أوالً وأيهم استعمل اآلخر؟             
 يف  كيف غّير مّتى قصة مرقس؟، ماذا كان تأثري حكاية مرقس         :  نطـرح مثل هذا السؤال اهلادف      إن

األقوال اليت يتناقلها مّتى ولوقا؟، هل كان من املمكن أن تكون األقوال يف إجنيل توما بنفس قدم تلك                  
إنّ قّوة هذه   .  بكثري؟ ًدااألقـوال املوجودة يف إجنيلي مّتى ولوقا، مع أنّ اإلجنيل نفسه هو أحدث عه             

فإذا كان املرء ميتلك متثالً أكثر      . حملدودةاألسـئلة واألسئلة املشاهبة هلا، مع ذلك، إمنا تغذيها معرفتنا ا          
ـًاكفاية للحكايات واألمثال، اليت تعكس طي      ـًا جغراف ف ـًا ولغو ي ـًا واس ي ، فإنّ نظرييت االستعارة    ع

ترد بيانات متشاهبة يف نصوص تفصلها      . واألصول تنهار من الضغط اهلائل لألمثلة اليت تتطلب التأّمل        
ـًا قر    ـًاون كثرية ولغات خمتلفة متا    عن بعضها بعض حىت ضمن اللغة نفسها أو اجلنس األديب نفسه،   . م

تكـون التشـاهبات بني النصوص شديدة للغاية إىل حد أن االرتباطات التارخيّية ميكن إقامتها بشق                
 النصوص  بني الفقهاء الكتابيني إلعادة تصّور املصادر اليت تتضمنها       اإنّ التمرين احملبوب كثريً   . الـنفس 

ـًاواقـتفاء تاريخ تنقيحها الالّحق هلا عرب القرون مل يكن ناج           متّ )  م 1923(فقبلئٍذ، يف عام    . ًدا ج ح
Walter Anderson(إنّ عامل احلكايات الشعبّية ُولتر أندرسن . جتريد هذا األسلوب من مصداقيته العلمّية

ـًاقد عّرف مثانية عشر تنقي    )  القروسطية قصة امللك جون والقس،     : ة واحدة  مستقالً حلكاية قصري   ح
نسخة مكتوبة واسعة التباعد من ) 151(نسخة شفهية خمتلفة و) 600(فقد توافر له حوايل  . ]54[الشـهرية 
لكن على الرغم من هذا، فكلما زادت معرفته حول هذه احلكاية من األمثلة الكثرية املتاحة،               . احلكاية

إنّ مضامني هذه الدراسة اليت يبلغ عمرها       . منها بوصفها قصة أصلية   قلّت قدرته على التكلم عن أي       
ـًـا مثـانني عا   لقد تعامل أندرسن مع    .  تقطع اجلهود املبذولة القتفاء التاريخ السابق هلذه التراثات        م

إنّ العناصر األدبية جيري    .  وقابلة لالقتفاء بسهولة   ًداوحدة من التراث جوهرية ج    : حكايـة كاملـة   
متتلك املوتيفات والصيغ   . وتستمر يف تاريخ كل ثقافة    . ا يف وحدات أصغر بكثري من قصة كاملة       تناقله

والثيمات إمكانية مستقلة ضمن خمزون رواة القصص والكُّتاب        ] الَعَرضية[والتراكيـب اإلبيسـودية     
لبسيطة إنّ األقوال املقتضبة، ا   . ]55[ومتـتلك إمكانـية انـتقال أوسـع بكثري من احلكايات الكاملة           

اليت يضعها أعضاء حلقة يسوع وأنطوانيت كالرك واير يف أذهاهنم ] األحداث العرضية[واإلبيسودات  
فاحلكايات املعقدة وسالسل الشعر واألمثال ذات      . تـتخطى بالكاد حدود القطاع الصغري من التراث       
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.  تردادها احلريف  إنّ تلك اليت نعرفها تكشف عن جمال عريض يف ثبات         . الطول الكبري قد بقيت لقرون    
 أو أن يتكلم حول مصدر حمدد       املصدر بالكاد ألن يلجأ إىل نصوص ختيلية مثل         ًرافاملـرء يكون مضط   

 .ليميز ما هو مشترك بني إجنيلي مّتى ولوقا
إنّ الثبات يف تناقل جمموعة من األمثال أو اإلجابات السريعة، كما يالحظ املرء لدى مقارنة أيوب                

ـ      ميكن ألمهية  . ززه استعمال الشخصية البطولية إما كمتكلم أو كمؤلف ضمين        وأحـيقار، إمنـا يع
شخصية أو فرادهتا للجمهور أن تزيد هذا التأثري املسبب للثبات، كما عندما يتم إبراز كلمات أو مآثر      

 مبا إذا كانت الشخصية ختيلية أو       ًراهذا الثبات ال يبدو متأث    . اإلسـكندر أو سـنحاريب أو موسـى       
ـ  إنّ تقدمي البطل، وهو يؤلف على حنو فعال، أو ُينشد أو يعظ حول رحلة حياته أو حكمه                 . ّيةتارخي

فاألناشيد املمّيزة ذات   . ميكـن أن حيـدد هوية تراث بعينه بأنه ينتمي على حنو فريد إىل ذلك البطل               
يف . سليماناألمثال ميكن أن تنتحلها شخصية      . داودالصـوت القابل للتعريف ميكن حجزها ألناشيد        

ميكن إسناد القول نفسه،    . الكتاب، تنتمي الشرائع إىل موسى، واألقوال األخالقية االنتقائّية إىل يسوع         
تشويش االقتناع بأهنا تنتمي إىل كل      من دون   أو ما يشبهه، إىل شخصيات خمتلفة يف حكايات خمتلفة          

 ميكن بصعوبة حتديد هويته بأنه      ومع ذلك، فإن قوالً بعينه خارج سياق مؤلفه       . واحـدة عـلى حدة    
 .]56[ سفر املزامري أو العبد املتأمل يف سفر إشعياداودينتمي إىل أيوب، أو 

 شخصية النيب) 2/ 1

 هذا اجليل الضائع) 1/ 2/ 1
ـًاإنّ تصـوير شفايتسر يسوع التارخيي بوصفه نب        ـًا قيام ي  اعتقَد على حنو خاطئ أنّ هناية العامل        ي

ـًاة، وتوّصـل الح   وشـيك  هذا [ على األرض    الرب إىل االعتقاد بأنّ موته سوف يدشن ملكوت         ق
منذ فايس وشفايتسر، كانت القضية احلامسة للسجال       . ]1[يتقامسه علماء كتاب كثريون اليوم    ] التصوير
تقدميه فهو جيري   . ؟الربإىل أّي حـّد تعكس األناجيل فهم يسوع لذاته ودوره يف ملكوت             : هـي 

ـًابوصـفه منتم   .  إىل تراث مديد من األنبياء اليهود الذين اعتقدوا أهنم مرسلون لتحقيق خمطط إهلي             ي
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 العامل، ويدمر القوى اليت حتكمه ويقيم ملكوته حيث لن تعود هناك حرب             الربفسرعان ما سيدخل    
هذا اليسوع  .  ستقع يف جيله   ُيجـادل بأن يسوع قد آمن بأنّ هذه النهاية القيامّية         . أو فقـر أو شـرّ     

 .]2[التارخيي ينسجم مع أنبياء يوم احلساب الذين رافقوا احلركات الراديكالية عرب تاريخ املسيحّية
ـًا خطاب ًرا دو الربتـؤدي شخصية النيب الذي يعلن ملكوت         ـًا مركز ي هذا .  يف قصص اإلجنيل   ي

ويوم احلساب، كما سنرى، ال ميكن فصله ليس فقط عن           الربالـنيب القيامي، الذي يعلن ملكوت       
ـًاأمـثوليت امللكـوت وصـورة يوحنا املعمدان، بل أي           عن قصص املعجزات وأقوال يسوع اليت       ض

إنّ القالـب األديب الذي جيمعها مشتق من تراثات إيليا وأليشاع يف سفري امللوك األول               . تشـرحها 
ـًات جيري تقدميها بوصفه إعالفالصفة القيامية ليسوع امللكو  . والثاين ـًا يشمل يوم املصري احملدد إهلن  ي

مىت (، يتم فيه امتحان وإصدار احلكم على اجلميع         )39-37،  27: 24؛ مىت   30،  27-26،  24: 17لوقـا   (
على الترقب ليالً   ) 30،  27-24: 13؛  1: 9-38: 8مرقس   (»هذا اجليل «حيثّ  . هـذا النيب  ). 40-43: 13
ـًاسيأيت امللكوت يف الوقت األقل توق     ). 36-34: 21لوقا   (ًراوهنا ـًاهذه أي . ع  صورة جيري تقدميها    ض

وهي رسالة ُتنسب إىل بولس     ) 17-15: 4تسالونيكي األوىل   (يف الرسالة األوىل إىل سكان تسالونيكي       
 يفترض أهنا   حيثاألوىل  إنّ ثيمة امللكوت هي عامة يف األناجيل الثالثة         . وتعد عادةً أقدم من األناجيل    

 .]3[ األناجيل»أقدم مصادر«تنتمي إىل 
ـًاومع ذلك، فإن الربهان على أهنا ثيمة نوعية تنتمي إىل أقدم مصادر األناجيل ليس كاف                لربطها  ي

فالثيمات املترابطة اليت أغرت فايس وشفايتسر، والفقه التايل هلما، بالتكلم عن يسوع كنيب             . بالتاريخ
إنّ العناصر الثيمّية لعصر خالص مقّدر    . ي ال تعكـس احلركات الدينّية للقرن األول قبل امليالد         قـيام 
ـًاإهل ، واالكتمال املسيحاين للزمن ويوم احلساب الذي حيقق حتّول العامل من زمن املعاناة إىل مباهج               ي

ن من األناجيل، معروف    امللكوت هي كلها عناصر أولية لتراث أديب معرَّف اهلوية متساوق، قبل قرو           
 . لنا من الكتاب والنصوص يف كل مكان من الشرق القدمي برمتهًداجي

ـًاهي أي ) قيامّية(ة اليت يصفها فقهاء العهد اجلديد بأهنا        رافيإنّ اللغـة اخل    هذه اللغة  . ًدا قدمية ج  ض
. رنني الثاين واألول قبل امليالد    مـتجذرة يف الكتاب العرباين وتغلب على كثري من األدب اليهودي للق           

مصري، يشبه اليوم الذي يأيت ) يوم( بوصفه الربعـلى سبيل املثال، إنّ أمثولة لوقا عن جميء ملكوت      
، تشي مبفاجأة جميء امللكوت واحلاجة إىل       )37-20: 17لوقا  (نوح ولوط   ) أيام(فـيه ابن اإلنسان مع      

ـًـا الوقـوف دو   ـًا تشي أي  له؛ إهنا  ًدا استعدا م إنه مثل الربق،   . إنه آت وملا يأت، بعد    .  باعتباطيتة ض
إنّ التشبيه املتكرر   . »هذا اجليل «لكـن جيـب على ابن اإلنسان أن يعاين أوالً وأن يكون منبوذًا من               

لقد بدأت األمثولة بسؤال من     . »ُيترك« عمن   »من يؤخذ «حـول اعتباطـية وصول املوت يفصل        
خيتم على جواب   .  مبراقبة الربال يأيت ملكوت    : ، فأجاهبم وقال  الربلكوت  مىت يأيت م  : الفريسـيني 
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حيث :  مبثال ساخر من سفر أيوب بنفس املعىن       ًدايسـوع السـليب على ثيمة املشيئة اإلهلية، مستشه        
 ).30: 39أيوب (تكون اجلثة هناك جتتمع النسور 

ـًايكون التشابه جل   يعرض فيه  ) 43-18: 13مّتى  ( على حنو ثيمي      عندما ننظر إىل خطاب مروي     ي
إنّ املعىن . يسـوع أمـثوالت امللكوت ويفسرها ألجل تالميذه، مستعمالً املزمور األول كقالب له   

 هو أهنم أولئك الذين يتبعون يف سفر        »أبناء امللكوت « يف سفر مّتى و    »للـبذرة الصاحلة  «الضـمين   
 الذين يشبهون بالعصافة اليت تذروها »بنو الشرير «] لزوانا[فاألعشاب الضارة،   . املزامري طريق األبرار  

، فإن أمثولة امللكوت يف إجنيل مّتى تبىن على املوتيف          ًرايف حني يكون االقتباس الضمين مباش     . الـريح 
يطرحوهم يف أتون   «مباشرةً بعد أن    . األعشاب الضارة الشبيهة بالعصافة   : الـذي تتقامسه مع املزمور    

يضيء األبرار كالشمس يف ملكوت     «،  )42: 13مّتى   (»ن البكاء وصرير األسنان   هـناك يكو  . الـنار 
والفامهون يضيئون كضياء اجللَد والذين ردوا كثريين إىل الِبر       «: ، تلخيص ملقطع يف سفر دانيال     »أبيهم

ـًاال يقدم إجنيل مّتى يسو    ) 3: 12دانيال   (»إىل أبد الدهور  ] النجوم[كالكواكـب    ـًا تارخي ع أو أي   ي
تقدم القصص جماز   . إنه يستعمل شخصية يسوعه ليناقش سفر دانيال      . شيء قاله للتالميذ أو الفريسيني    

 .امللكوت، إىل حد كبري مثلما يستعمل املزمور األول اجملاز املتصل بطريق األبرار لكي يرشد اجلمهور
ريون على أهنا تنطوي على توقع     أحد املوتيفات املركزية لثيمة امللكوت املتكررة اليت ينظر إليها الكث         

إنّ استعمال هذه الثيمة يف     . تـارخيي لزمن مسيحاين من التغيري القيامي، هو العنصر الثيمي هلذا اجليل           
 ألنه يعتمد على اإليديولوجيا امللكية لألدب الشرق أدنوي   ًراالكـتاب العرباين هو استعمال معقد، نظ      
 لزمن املصري، اكتمال    رايففاإلدراك اخل .  فكرية عميقة  ًرا جذو القـدمي، اليت متتلك ثيمة امللكوت فيها      

الزمن أو، ببساطة أكثر، استعمال األعداد ذات الداللة لوصف حدث حبكة بأنه ينطوي على املصري               
ـًااملقّدر إهل  إنّ مرقس، على سبيل املثال،     .  للبطل هي مسة ذات أشكال خمتلفة كثرية يف األدب القدمي          ي

ـ  بدالً من افتراض أنّ هذا     . »ذاك اليوم «ل يسوعه يتكلم عن العامل املقلوب وعن اهليكل املدمر يف           جيع
يعرب عن توقعات اليهود يف القرن األول أو عن فهم ذايت ليسوع تارخيي، ينبغي على املرء أن يفهم ما                   

 .تنطوي عليه مثل هذه اللغة يف أقدم التراثات اليت ُيستمد منها
من «: ُيقدم يسوع، وهو يروي أمثولة الزارع، اليت تنتهي بتعليق حمذّر للمعلم          ) 13 (يف إجنيل مّتي  

، الذي مياهي أي شخص بال فهم )6إشعيا (هذا التعليق حييل إىل سفر . »لـه أذنـان للسمع فليسمع    
إنّ ). 10: 6إشعيا ( يعودوا يقدرون على السمع  ملحيثفآذاهنم خلقت ثقيلة . باجلـيل الضائع إلشعيا  

ـًاالتالمـيذ، الذيـن مل يفهموا أي        األمثولة ويفتقرون إىل آذان الفهم، يسألونه ملاذا عليه أن يتكلّم           ض
قد أُعطي لكم أن    «: ًزا ممي ًرا على السؤال املُلحّْ، يعطي التالميذ دو      ًدار). 10: 13مـّتى   (باألمـثوالت   

إنّ احلشود الكبرية، الذين    ). 11: 13مّتى   (»طوأما ألولئك فلم ُيع   . تعـرفوا أسرار ملكوت السموات    
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ـًارويت هلم األمثولة أصالً، اليفهمون مطل يف القصة .  يف سفر إشعيا»اجليل الشرير والفاسق«إهنم . ق
إنّ مّتى يقابل جيله جبيل     ). 11: 7إشعيا  (عنصر ثيمي مركزي آخر من سردية إشعيا        : السابقة، سألوا عن آية   

، يونان  45،  42،  41،  39: 12مىت  ( أي    بالنيب يونان وتاب، حىت مع أنه مل تكن لديه         نمآنينوى، الذي   
ن ال يسمعون   ون ال يبصرون وسامع   وألهنم مبصر «إنّ جيل يسوع هو، باألحرى، جيل يشوع        ) 5: 3

 ). 10-9: 6؛ إشعيا 15-13: 13مّتى  (»وال يفهمون
ـًيعتمد مّتى، يف سرد قصة والدة يسوع، أي        ، الذي ُرفضت أورشليمه    )21: 5إرميا  ( على إرميا    اض

ـًاكما يف إرميا، يفسر تدمري املدينة، تارخي. »الربعدم خمافة  «بسـبب    ، ويوضع يف ) م70( يف عام ي
 »ال يوجد إنسان أو يوجد عامل بالعدل طالب احلق فأصفح عنها          «املستقبل القريب؛ ألنه مرة أخرى      

 ميكنه أن   حيث إذ استحضر أورشليم إرميا، يقتبس نبوءة األخري من إشعيا           إنّ مـّتى،  ). 1: 5إرمـيا   (
 : »هذا اجليل«يقدم قدر أورشليم باعتباره قد حتقق، يف 

ـًاتسمعون مس  . .  ألن قلب هذا الشعب قد غلظ      . ومبصرين تبصرون وال تنظرون   .  وال تفهمون  ع
ا بعيوهنم ويسمعوا بآذاهنم ويفهموا بقلوهبم       وغمضوا عيوهنم لئال يبصرو   . وآذاهنم قد ثقل مساعها   

 ).15-14: 13مّتى (ويرجعوا فأشفيهم 

ـًااذهب وقل هلذا الشعب امسعوا مس     : فقال غلظ قلب هذا   .  وال تعرفوا  ًرا وال تفهموا وأبصروا إبصا    ع
: 6إشعيا   (الشعب وثقلْ أذنيه واطمس عينيه لئال يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى             

9-10.( 

فبقية أورشليم، مثل حطب إرميا     . قصة مّتى حول يسوع هي قصة مع األمثوالت اليت يرويها نبيه          
]. السيب[مّتى، تصبح قرمة البلوط املقطوعة يف سفر إشعيا اليت تنجو من نار النفي              ] زوان[وأعشاب  

2: 3( الدغلة املقدسة لسفر اخلروج     إن قرمة إشعيا امليتة الكامنة يف رماد هلب النفي، اليت تردد صدى             

إنّ بلوطة سفر مّتى، إذ تصبح      ). 3-2: 3اخلروج  ( لألمل   ًزا، الـيت حتترق لكنها ال تندثر تصبح رم        )3-
ـًابـذرة مقدسة وبع    تردد .  ألجل جيل جديد، تعّرف الدور الذي يلعبه التالميذ يف احلكاية          ًدا واع ث

. ة للنار واملنفى غفران الذنوب، الذي افتتح به إشعيا قصة استدعائه          إعادة استعمال مّتى للصفة املطهر    
أمثولة ) 7-6: 6إشعيا (يصـبح مشـهد اجلمر املشتعل الذي ال ينسى والذي المس وطّهر شفيت النيب           

فهو يدمج جماز إرميا وإشعيا للتطهري والتجديد لدعم إظهاره جليل جديد شبيه            . كونّية على يدي مّتى   
لقد هيأت احلكاية   .  ويفهم سر امللكوت، هذا اجليل الذي بوركت عيناه وأذناه         بإشـعيا، سيسـمع   

ة للتالميذ الذين يسمعون    املسـرح بشكل أنيق ألجل قراء إجنيل مّتى ليسمعوا األمثولة يف حماكاة بديل            
يضيء األبرار كالشمس يف    «إهنم، إذ يفهمون إمنا ينضمون إىل األبرار، و       . أمـثولة يسوع عن الزارع    

 ).43: 13مّتى  (»كوت أبيهممل
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ال يوحـي مـّتى وال مـرقس بأنّ يسوع يتكلّم من داخل التاريخ، وال يقدمان رواية ألفكار أو                   
إهنما باألحرى يستعمالن القصص    . إهنمـا ال يتكلمان عن توقعات قيامة كونية       . توقعـات نبـيهما   

إهنما يوسعان اخلطاب   . اهنا ويواصالهنا كأمـثوالت ملعاجلة القضايا الالّهوتّية املبتذلة للتراث اليت يتقامس        
فال .  والفهم، فيتكلمان كالهوتيني حول كيف يفهم املرء التوراة        »طريق األبرار «حـول امللكوت،    

األحـداث وال توقعـات األحداث، بل اخلاصية النوعية للغة هي ما ُيعترف به يف املوتيفات املنمطة                 
ك األشرار؛ أورشليم وخالص األبرار يعكسان آمال  املقولـبة للحساب الوشيك، واجليل الضائع وهال      

 . للتراث األعظم، اليت تشكل سفر إشعياالربكل هذا مستمد من أسطورة ملكوت . األتقياء

 يوم احلساب) 2/ 2/ 1
إنّ فهـم شخصية يسوع بوصفها تارخيية، كما شجع على ذلك البحث عن يسوع التارخيي، إمنا                

بالطبع إن نبيه ال    . تخيلي للتأمل الفقهي ال جند سوى نيب شفايتسر اخلائب        يف العامل ال  . يشـّوه قراءتنا  
ـًابـد من أن يكون خمط      ـًا؛ ألنه عرب العشرين قر    ئ ـًا تقري ن  اليت تفصل شفايتسر عن األناجيل، مل       ب

 يف  .ه لذلك ئليس هناك من مؤرخ يفاج    . إنّ شفايتسر هو املخطىء   . يـأِت امللكوت احملّول هلذا العامل     
عـامل النصـوص التارخيي احلقيقي واألدب القدمي، فإنّ النيب الذي يتكلّم عن احلساب الكوين الذي                

ـًا ليس خمط  الـرب يدشـن ملكـوت      ـًا وال خائ  ئ  ًزايبقى النيب جما. ، بل هو شخصية يف عامل أديبب
 . معىنتلألسطورة واألدب، ميتلك فيهما مكانة ذا

خيـّية للبحث اليوم عن التارخيّية الذي يعّرف الكتاب بلغة ال يتقامسها مؤلفوه قد     إنّ املفارقـة التار   
فأن ننسب توقعات مغلوطة حول هناية العامل إىل األناجيل هو أن ننسب            . جعلـت نصوصنا بال وطن    

ذا قبل أن نسأل ما إ    .  إىل تراث طويل من األدب     الربتنتمي أسطورة ملكوت    . ]4[إليها معىن ال حتمله   
كانـت الفصول واملشاهد اليت تكّون قصة حياة يسوع قائمة على أحداث، فإننا حباجة ألن ننظر إىل                 

إن قصص والدة يسوع ومعموديته، تعاليمه واجتراحه املعجزات،        . وظيفة القصص يف العصور القدمية    
ـًاا، م إهن. قصـة معاناتـه وصلبه، إضافة إىل قصة انبعاثه، تؤدي وظيفة حمددة بوضوح ومتساوقة              ، ع

ـًاجتّسـد ترا   ـًا معر ث إنّ كوهنا ميكن أن    .  من النقاش شكَّل اليهودّية اليت تنتمي إليها األناجيل        ًدا جي ف
 .ختلق توقعات بني قراء التراث ال يعّرف وظيفتها املقصودة

هناك فصل قصري   . مثة تراث من األدب اليهودي أقدم حىت، حدد كيف كُتبت القصص عن يسوع            
فاملشهد يف  . الربن إجنيل مرقس يردد صدى استعمال مّتى ألمثولة الزارع ويعّرف موتيفه مللكوت             م

ـًاكٍل من مرقس ومّتى جيعل التالميذ يسألون يسو        ملاذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي      :  حول النيب إيليا   ع
ـًاقية، يطرح سؤاالً مزدو   إنّ مرقس، يف احلقي   . ؟)13-9: 9؛ مرقس   13-9: 17مّتى  (أن يـأيت أوالً      . ج

فهو يسأل ما إذا    . فالتالمـيذ يسألون ما إذا كان إيليا سيأيت، يف حني أنّ السؤال الثاين يطرحه يسوع              
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إن .  وعاىن»قد جاء«السؤاالن يتصالن بالنيب إيليا، الذي .  ينبغي أن يعاين»ابـن اإلنسـان  «كـان   
ـًاأي«ليا  فإي: تعريف يوحنا بوصفه إيليا هو يف جواب يسوع         قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كما         ض

ومع ذلك، فإنّ اإلشارة إىل معاناة ابن اإلنسان هي نبوءة معرفة           ). 13: 9مرقس   (»هـو مكتوب عنه   
 .لذاهتا، مع هناية القصة، تثري القارىء، وليس التالميذ

ملاذا يقول الكتبة   «: يل مرقس يف تنويع مّتى، ُيطرح السؤال األول للتالميذ إىل حٍد كبري كما يف إجن            
جييب يسوع بتلخيص ملقتطف من     . ؟)24-23: 3؛ مالخي   10: 17مّتى   (»إنّ إيلـيا ينبغي أن يأيت أوالً      

تستمّر قصة مّتى اليت ال يقتطف فيها       ). 11: 17مّتى   (»إيليا يأيت أوالً ويرد كل شيء     «: الـنيب مالخي  
ـًا موس ايسـوع فقط من الكتاب املقدس بل يقدم تفسريً         ـًا، مماه ع  إيليا العائد بيوحنا املعمداين، يف      ي

ـًاحني توسع معاناته أي    إنّ يوحنا، كما إيليا، قد جاء ألنه مل ُيعترف         .  إىل املعاناة املستقبلية ليسوع    ض
ـًاهكذا أي . به 11-9، قارن مرقس    13-12: 17مّتى   (ًرا جيب على يسوع أن يعاين، مثل يوحنا، ُمْنك        ض

يرى باحث واحد على األقل االختالف يف نسخيت مرقس ومّتى من املشهد كدليل على وجود            ). 13-
ففي حني يفرق   . ومع ذلك، فإنّ هذا من الصعب الدفاع عنه       . ]5[تقدميني مستقلني لقول أصلي ليسوع    

ـًامـرقس ضم   يليا وبني   بني قرائه ومجهور يسوع، فإن مّتى جيعل يسوع يوازن الصلة بني يوحنا وإ             ن
 :على سبيل املثال، جيعل يسوع يتكلّم عن يوحنا املعمداين يف السجن. إيليا واملعاناة

وإن أردمت أن تقبلوا فهذا هو إيليا املزمع أن يأيت؛ من له أذنان              . مجيع األنبياء والناموس إىل يوحنا تنبأوا     
 ).14-13: 11مّتى (للسمع فليسمع 

ـًاتربز نسخة مرقس فه    ـًا، خصو  مماثالً م  املسعى الناجح لتوسيع أسئلة التالميذ بسؤال يسوع        ص
 ألنّ الكاتبني   ًراوال ميكـن لـلمرء أن جيـادل بأنّ مّتى يأخذ القصة من إجنيل مرقس، نظ               . اخلـاص 

أحد اجلوانب املثرية لالهتمام من     . يسـتعمالن املشـهد السـتكمال اجلوانب األخرى من إجنيليهما         
. ودة إيليا ومعاناته هو استعمال مّتى إليليا لشرعنة معاناة شخصيات اإلجنيل          اخلطاب الكتايب حول ع   

يركز كل من . إيليا، يوحنا ويسوع: إنّ إيليا بالنسبة له هو األول يف سلسلة ثالثية من األنبياء املعانني 
ـًامّتى ومرقس على معاناة إيليا، ومع ذلك فإنّ أ         ن مجهور  إ.  منهما ال حياول توضيحها أو شرحها      ي

ومع ذلك، فإنّ املصدر يف مالخي الذي يربط به         . اإلجنيل، الضمين ، فهمها من قبل على حنٍو واضح        
 :  يفتقر إىل عنصر املعاناة برمته]6[)24-23: 3مالخي (معظم الباحثني سؤال التالميذ 

ب اآلباء على األبناء    فريد قل . ها أنذا أرسل إليكم إيليا النيب قبل جميء يوم يهوه اليوم العظيم واخلوف            
 ).24-23: 3مالخي (وقلب األبناء على آبائهم لئال آيت وأضرب األرض بلعٍن 

ـًاسيناريو متضّمن أي  ] وهو[تشري خامتة سفر مالخي إىل عودة إيليا قبل أن يأيت يوم يهوه،               يف  ض
ـًايسيطر إيليا مالخي على غضب يهوه ومينع احملاكمة كل        . سـؤال التالميذ   سند دور املخلّص يف    ُي. ي
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ـًااملصاحلة واالستعادة أي   ، * إىل إيليا يف النسخة اليونانّية من سفر بن سرياخ يف الكتاب الكاثوليكي            ض
 مع أصداء لثيميت املوت واالنبعاث

أنت يا من محلتك زوبعة النار، يف عربة ذات أحصنة من نار؛ أنت يا من اعتدت على التوبيخات يف                     
 قبل أن تثور ثائرته، أن حتول قلب األب إىل االبن           الرب غضب   ئأن هتد :  كتب لك  الوقت احملدد، فقد  

ـًابورك الذين رأوك والذين ماتوا ح     . وأن تسترجع بيت يعقوب    ـًا، ألننا حنن أي  ب بن ( سنحيا بالتأكيد ض
 ).3: 9-1: 8؛ انظر إرميا 11-9: 48سرياخ 

السامرة (يف النصني، فإنّ عودة إيليا تصاحل األجيال        . يف سـفر مالخي، تكون وظيفة إيليا مشاهبة       
إنّ اللعنة املهدَّدة تربز مشهد حماكمة      ). 24: 3مالخي  (يف مسعى ملنع يهوه من لعن البالد        ) وأورشليم

هذه الثيمة تطغى على جممل املقطع األخري       . يبارك فيه الذين خيافون يهوه والذين ال ُيلعنون       ] ديـنونة [
إنّ دور يهوه هو فصل األخيار عن األشرار؛ الذين يعبدون          ). 24-16: 3مالخي  (مـن قصيدة مالخي     

يف اليوم الذي   ] عصافة[الذين حيولون إىل قش     . إنه يهيئ النار لآلمثني   .  عن الذين ال يعبدونه    الـرب 
. ر كل البشر  إنّ دور إيليا، يف هذا السيناريو، هو أن مينع نار احملاكمة ويبدل قد            . سيأيت، سيشعل النار  

، )24(إنـه حيقق املصاحلة بني األجيال، إيليا هو مالك مالخي، الذي أرسل، مثل مالك سفر اخلروج                 
 .ليهدي اجليل الضائع لقصة القفر، ميهد الطريق مللكوت يهوه

 الشخصيات املقترنة) 3/ 2/ 1
دها يف أسفار بن    توجـد املصادر لقصة مّتى بني التراثات اليت تدور حول إيليا وأليشاع، كاليت جن             

يف خلق األدوار ألجل يوحنا ويسوع، فإنّ إعادة صياغة مّتى          . سرياخ ومالخي وامللوك األول والثاين    
ـًاالقصـة والتراث ختلق أي     ـًا صو ض ـًاليس واض . ًدا جدي ت ـًا أن الصوت األكثر تلخي    ح  ملرقس  ص
 ينطلق من التراثات املكتوبة املبكرة اليت ًرافال مرقس وال مّتى يستعمل مصد. مسـتقل بـالقدر نفسه   

يف إجنيل لوقا، يلتقي يوحنا ويسوع قبل أن يولدا، حينما يكونان يف الرحم، ما يردد صدى                . منتلكها
تربط نسخة لوقا الفريدة من عودة إيليا كالً من         ). 5: 13؛ باألخص   16-13القضاة  (قصـة مششـون     

 يقدم فيهما يوحنا ويسوع     ني، اللت الرببة لثيميت ملكوت وابن     يوحنا ويسوع باألصداء املنمطة املقول    
إنّ التصّور الغين لقصته عن عيد امليالد هو إحدى مآثر قصص والدة املخلّص يف              . يف ثـنائي متكامل   

فالوالدات البطولية ليوحنا ويسوع اليت ختلق صنوين متكثفني، مع والدة كل طفل مرددة             . ]7[الكتاب
إذ يولد يوحنا يف صورة اسحق، صورة زوجني        . ة القدمية هذا اجلنس األديب نفسه     رافياحلكايـات اخل  

العنصر الثيمي للزوجني   ). 7-1: 21؛  18التكوين  (تقـيني ال أوالد هلمـا، أْعمَر من أن ينجبا أطفاالً            
دة النيب  التقـيني، عدميـي األبناء هو شكل خمتلف قريب من موتيف املرأة التقية، العاقر يف قصة وال                

ـًاإيفـاًء لنذر أُطلق امتنا    . صـموئيل  ، قّدمت طفلها اإلعجازي إىل اهليكل يف حكاية تفتتح حكاية          ن
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يولد يسوع لوقا من عذراء، ليس ألن ذلك أكثر إعجازية بل           ). 2-1صموئيل األول   (داود  -شـاؤل 
ـًاألنـه يردد، جن    دى النسخة اليونانّية من    ص). 23: 1مّتى  ( إىل جنب مع إجنيل مّتى أكثر صراحةً         ب

ثيمة هاّمة يف سفر    ] وهي[،  )14: 7إشعيا  : » معنا الرب«(أحجـية الطفـل عمانوئيل يف سفر إشعيا         
 كذلك يف قصة والدة يوحنا، يعتمد لوقا على هذا املوتيف من إشعيا الطفل بوصفه . إشعيا وإجنيل مّتى  

 .آية على احلضور اإلهلي
أما الصيب فكان ينمو ويتقوَّى بالروح وكان       «: احلضور ينتظر منو الطفل   إنّ الكشف الكامل لذاك     

: يف الصحراء، يصبح يوحنا عمانوئيل الفهم     ). 80: 1لوقا   (»سرءيليف الـرباري إىل يـوم ظهوره إل       
ـ « إنّ تفاصيل قصة لوقا    ). 15: 7إشعيا   (» وعسالً يأكل مىت عرف أن يرفض الشر وخيتار اخلري         ًدازب
، على سبيل املثال، يأيت املالك      )3(يف تنقيح لوقا مالخي     . ئة مبوتيفات متصلة بدور إيليا من مالخي      ممتل

مالخي  (»ومن حيتمل يوم جميئه؟   «: يف سفر مالخي، يوقظ الرسول اخلوف     . جربائيل إىل والد يوحنا   
صابت، ستلد  ، ويتنبأ بأن زوجة زكريا إلي     »الختف«يف إجنـيل لوقـا، يطمئن جربائيل زكريا،         ) 2: 3

 »يسري أمامه «فهو  . إنّ الطفل، عندما يكرب، سيكون مثل الناصري ويأخذ دوره بوصفه إيليا          . طفـالً 
ـًاومثل أليشاع، ممتل    إسرءيل سوف يصاحل اآلباء مع أوالدهم ويعيد كثريين يف          »قوة إيليا وروحه  « ك

 ).24: 3مالخي = 17: 1لوقا (إىل يهوه إهلهم 
يف ). 25-24: 1لوقا  (ملفّسرة للقصة تتحقق بعد أن ختفي إليصابت محلها خلمسة أشهر           هذه النبوءة ا  
ـًا، يظهر جربائيل ملرمي، ومضاع    )26: 1لوقا  (الشهر السادس     اآلن املشهد مع إليصابت، يقدم السطر       ف

: إخصاب مرمي يف رسالته، يصف املالك     . »ال ختف «: االفتـتاحي الكالسيكي للتجلي اإلهلي الكتايب     
 »ابن العلي «ستحمل طفالً سيكون    ). 35: 1لوقا   (»الـروح القـدس حيل عليك وقوة العلي تظللك        «
بعـد هذا املشهد، وبعد أن تكون قد علمت من املالك باحلمل املوازي إلليصابت،              ). 32: 1لوقـا   (

ندما سيولد   إليها لتمكث معها ملدة ثالثة أشهر، عائدة على حنو عرضي إىل بيتها ع             ًراتذهـب مرمي فو   
مثل هذه الزلة االجتماعّية يف قصة مبنية على عاطفة أسرية قوية تلفت انتباه القارىء              . طفل إليصابت 

 كما هي يف    اُتعد األشهر كثريً  . وأحداث القصة املروية  ] التسلسل الزمين [احلديـث إىل كرونولوجيا     
.  يف مزامنة لوقا حلمليه املقترنني     هذا ُيردد صداه  . محل سارة يف نسخة سفر التهاليل من والدة إسحق        

= > حربون<تـبقى إليصابت متخفية يف بيتها حىت شهرها اخلامس، مثلما انتقل أبراهام وسارة إىل               
يف شهر إليصابت السادس يزور     ). من العام (للعيش يف الصحراء حىت الشهر اخلامس       ] اخلليل؟، ز م  [

ـًاهكذا متا .  عليها املـالك جربائيل مرمي ليخربها أن الروح القدس سيحل         ، يف الشهر السادس من     م
إنّ سارة وقد حبلت اآلن، لذلك تلد طفلها يف الشهر          . »فعل هلا كما قال   «العـام، زار يهوه سارة و     

ـًالذلك فإنّ زيارة مرمي إىل قريبتها إليصابت، تب       ). 13-10: 16التهاليل  (الثالـث مـن العام التايل         ع
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نتهي يف الشهر الثالث من محلها، عندما تنتقل القصة مباشرةً إىل الوالدتني            للتسلسل الزمين للتهاليل، ت   
ـًااملفصولتني اآلن، لكنهما تبقيان مقترنتني ثيم  .ي

خيلق اخلطاب  . تكشـف هـذه الشذوذات عن طبيعة القصص بوصفها حكايات أعيدت كتابتها           
جنيل لوقا الذي يكون دوره هو أن       إنّ ابن العلي يف إ    . أمهـية مضافة من خالل توازي مصائر أبطاهلا       

ال يردد فحسب صدى    ) 6: 9إشعيا   = 33-32: 1لوقا  ( إىل األبد بوصفه ابن داود       الربحيكم ملكوت   
ـًابل يقدم أي  ) 14( امللك ملكيصادق يف سفر التكوين      -املـباركة اليت تلقاها أبراهام من الكاهن        ض

ـًاتـنوي  إنّ تداخل قصة يسوع مع دالالهتا . ]8[ إلسحق مثلما فعل داود   » اجلديد إسرءيل« على دور    ع
ـًاالضـمنية يتضمن أي    ـًا لع ض ـًا تناص ب  بني األناجيل، ما يوحي بترابط أكثر إبداعّية بكثري بينها مما           ي

. ربيف احلقيقة، تعكس األناجيل استعماالً مستقالً للتراث األك       . تسمح به النظريات العادية لالستعارة    
فعلى صوت  .  الذي يصفه إجنيل لوقا    ًداهـذا واضح بشكل خاص يف اللقاء بني األمني املنتظرتني مولو          

ـًاسـالم مرمي، يقفز الطفل بفرح، ممتل       فصل يردد  ] وهو[،  )44: 1لوقا  ( بالروح القدس من رمحها      ئ
؛ انظر 7-4: 13ة القضا (»من رحم أمه«صدى قصة والدة مششون الطفل الذي سيقوده الروح القدس   

فمن أين  «: يف لوقا، حتيي إليصابت مرمي بسؤال     ). 14-12: 48؛ ابن سرياخ    16-13: 1صموئيل األول   
إنّ تواضعها هو نسخة من موتيف يوجه خطاب يوحنا         . ؟)43: 1لوقا   (»يل هذا أن تأيت أم ريب إيل؟      

ومع ). 17-15: 3؛ انظر لوقا    12-11: 3مّتى  (يف مقدمـة مّتى إىل اللقاء األول لألبناء عند هنر األردن            
ـًاذلـك، يف هذا املشهد يعطي يوحنا دور التواضع، متكل           عن تعمده باملاء يف مقابل الروح الذي        م

يؤدي يوحنا دور إيليا مالخي وابن سرياخ، يف حني أن يسوع، املتعمد بروح             . سـيتعمد بـه يسوع    
إنّ ). 36-34: 10؛ مّتى   56-49: 12نظر لوقا   ا(ناريـة ال تنطفئ، ُيعطى دور احلساب اإلهلي ألليشاع          

مني، مهيئني الشعب ألجل امللكوت     ءكال املؤلفني يقدمان بشكل مستقلّ يوحنا ويسوع يف دورين تو         
 .يف سياق منوذج إيليا

 عن النموذج القصصي الكتايب     ًداإهنمـا، يف تقدميهمـا للعنصر الثيمي للتواضع، ليسا بعيدين ج          
 الذي متّ استهالكه بشكل صارخ للغاية يف قصيت موسى وإشعيا           »لنيب املمانع نداء ا «الكالسـيكي ل  

 ):8-1: 6 وإشعيا 17-10: 4اخلروج (
ولكن يوحنا منعه قائالً أنا حمتاج أن       . حينئٍذ جاء يسوع من اجلليل إىل األردن إىل يوحنا ليتعمد منه           

مّتى (نه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر      أل. فأجاب يسوع وقال له امسح اآلن     . مد منك وأنت تأيت إيلّ    عتأ
3 :13-15.( 

لقد لُقن إيليا بأن ميسح بالزيت ثالثة       . يف قصـة نـداء أليشاع، يكون منط املشهد يف أقصى فتنته           
ـًا على سورية      . مسـحاء جللـب انتقام يهوه ضد أخاب وإيزابل املتمردين          إنه سيمسح حزائيل ملك

ـًا على     ـًا يف مكان إيليا    ، وألي إسرءيلوياهو ملك  افيجد أليشاع يفلح األرض بإثين عشر نريً      . شاع نبي
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يف أثناء مروره، يرمي عباءته فوق أليشاع، الذي        .  اإلثين عشر  إسرءيلمن الثريان، ما يرمز إىل أسباط       
ـًاسـرعان ما يترك ثريانه ويركض خلف أليشاع، طال         يرفض .  اإلذن بأن يقبل أباه أوالً ويودع أمه       ب

ـًاوف. »ُعْد ألين ماذا فعلت لك؟    «: إيلـيا أن يعـترف بأنه قد نادى أليشاع          لذلك، يذبح أليشاع    ق
19امللوك األول   (مثّ يتبع إيليا ويصبح خادمه      . ثريانه اإلثين عشر، ويطهو حلمها ويقدمه للناس ليأكلوه       

داء يسوع للتالميذ اإلثين    هـذا الفصل املقتضب يبدو أنه نقطة انطالق األناجيل لعدد من قصص ن            ). 
؛ 14-13: 2؛ مرقس 9: 9مّتى ( ألدوار تالميذ أليشاع ًداعشر، الذين يستمرون يف تأدية أدوار موازية ج

 ).62-57: 9 ولوقا 22-18: 8؛ انظر مّتى 6-1: 9؛ لوقا 13-7: 6؛ مرقس 15-5: 10؛ مّتى 28-27: 5لوقا 
تقن ملشهد والدة يوحنا مع زيارة مرمي إىل إليصابت         مع ذلك مثة عنصر آخر يساهم يف االقتران امل        

ُتنشد األناشيد بعد أن تلتقي     . ويؤكـد الـدور املزدوج ليوحنا ويسوع يف تنفيذ مهمة استرضاء إيليا           
يركز النشيد على ثيمة    . تنشد مرمي تسبيحتها لتعترف بتحية إليصابت     . الوالدتان وبعد أن يولد يوحنا    

دى نشيد أنشدته حنة لالحتفال حبملها اإلعجازي يف افتتاح قصة داود            ترديد ص  ًداامللكـوت، معـي   
يسـتعمل لوقا موتيف إعالن املتواضعني كرٍد على      ). 10-1: 2صـموئيل األول     = 56-46: 1لوقـا   (

ـًاالكـلمات املتواضعة إلليصابت، ما يسمح للقصة ليس فقط بأن حتتفل، بل أي              بأن تفسر جميء    ض
إنّ . إنه النيب، الذي يعلن ويسلم دوره خلدمة ملكه       .  ينشد بعد أن يولد يوحنا     النشيد الثاين . امللكوت

أباه زكريا، ينشد بيتني من هذا النشيد يف نسخة أخرى من نشيد حنة ليشري إىل مستقبل يوحنا املقّدر                  
يوسع زكريا ثيمة مصاحلة بيت داود      . إىل حـد كبري مثلما أن نشيد مرمي قد أنشد من نشيد يسوع            

لوقا ( خامتة يف الشروق القادم للملكوت يف وجه ظالم العامل، ثيمة مأخوذة من إشعيا ومالخي                وجيد
إنّ يوحنا  . يعيد نشيد زكريا لوقا إىل ثيمة إيليا      ). 20: 3؛ مالخـي    1: 29-23: 8إشـعيا    = 78-79: 1

: 3؛ مالخي 3: 40إشعيا   = 76: 3لوقا  (سيدعى نيب العلّي وميهد طريق يهوه، يعلّم الناس حول الغفران           

1، 23-24.( 
من خالل هذين النشيدين، يضع لوقا كالً من اإلعكاس القيامي للمصري وجميء امللكوت يف مركز               

ال يقوم  . يصبح يوحنا ويسوع شخصيتني خملّصتني مألوفتني من التراث الكتايب        . ثيمته، ثيمة اخلالص  
.  قبالً انورين املسندين هلما موجود   إنّ الشخصيتني والد  . الدور على أي حدث بعينه أو قول ليسوع       

ـًاإهنما وظيفيان وديناميكيان متا    ، يف خطاب فاعل وإبداعي حول سلسلة من الثيمات، مأخوذة من           م
 .اإليديولوجيا للعامل القدمي

 قصص معجزات واإلله احلي) 4/ 2/ 1
م ثيمة  أليشاع ليقد -يسـتعمل إجنـيل مـرقس ازدواج دوري يوحنا ويسوع ويردد تراث إيليا            

ـًامعل) 1: 1مرقس   (»البشارة«إنّ مرقس، إذ يفتتح إجنيله باإلعالن عن        . امللكوت  اعتالء ملك على    ن
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مبراجعة ). 73-68: 1لوقا  (العـرش، يـبدأ إجنـيله باألبيات اخلتامّية من نشيد زكريا يف سفر لوقا               
، يقدم مرقس   )3: 40يا  ؛ إشع 1: 3مالخي   = 3-2: 1مرقس  (املوتيفات املأخوذة من إشعيا ومالخي      

ـًاإنه ُيسند إليه دور متهيد الطريق، مهد      . يوحـنا بوصفه املالك الذي تنبأ به مالخي         الغضب اإلهلي   ئ
ـًاوحا إنّ حكمه  .  الناس على التوبة، يف حني يسند إىل يسوع الدور املمثلن لقاضي وحاكم العامل             ض

 عنه من خالل قصص املعجزات والشفاء،       عـلى العـامل، الـذي خيلق امللكوت الذي حيكمه، يعرب          
ـًا عاك إهنا الثيمة اليت تشكل األساس لقصص املعجزات والشفاء        .  مصـري كـل الذين يعانون      سـ

اإلجنيلـّية، الـيت هي تنقيحات حمجوبة حبجاب رقيق حلكاييت إيليا وأليشاع من سفري امللوك األول                
ـًاربط رب يف سلسـلة مـن الترديدات وتطور املناقشة وت        . والـثاين  ـًا وثي ط  بتفسريات ثيميت إيليا    ق

ـًاإهنا تردد ترا  . ]9[وعمانوئـيل مـن أسفار مالخي، وبن سرياخ وإشعيا         ـًا أدب ث ـًا شائ ي  عن امللك   ع
ـًابوصفه خمل  ـًا، متتد جذوره عمي   ص سواء كانت احلكاية هي حكاية     .  يف أدب الشرق األدىن القدمي     ق
 .ع أم يسوع، ميكن متييز نوع قصة شائع بسهولةإيليا أم أليشا

تفتـتح حكاية إيليا يف الكتاب العرباين بإعالن عن قحط كبري وتبين سلسلة من القصص، حتاكي                
ـًايرغب يهوه يف معاقبة امللك أخاب على كونه مل        . األناجـيل منطها وثيماهتا     يف السامرة مواصالً    ك

فال الندى  ). 19-17: 1امللوك األول   (يت داود يف أورشليم     الشمالية عن ب  ] األسباط[فصـل القبائل    
يرسل يهوه إيليا إىل القفر ). 1: 17: امللوك األول(وال املطـر سيسـقط حـىت يرغب يهوه يف ذلك      

ـًاوجتلب له الغربان اللحم واخلبز، صبا يؤمن الغدير له ماء الشرب  . ليختبـئ قـرب غدير كريت    ح
تبدأ القصة عندما يرسله يهوه إىل      . يعتين به يهوه إىل أن جيف الغدير      ). 6-2: 17امللوك األول   (ومساًء،  

ختربه أهنا  . يطلب إيليا من املرأة كسرة خبز     ). 16-8: 17امللوك األول   (بلدة صرفة يف صيدا، إىل أرملة       
عندئٍذ تقوم جبمع العيدان    . وبعض الزيت يف إبريق   ] جرة[ال متـتلك سوى قليل من الطحني يف كوار          

فهي مبقدورها أن .  له ليأكل أوالً ًزاخيربها إيليا أنّ ختبز خب. خبز آخر وجبة هلا والبنها قبل أن ميوتالت
ـًاتصـنع بعض اخلبز هلا والبنها الح       تطيعه . إنه يعد بأن ال يفرغ كوار الدقيق حىت ينتهي اجلفاف    . ق

تحاهنا، فإن قصة الكوار السحري     عندما تنجح األرملة يف ام    . املـرأة وحيدث كل شيء كما قال إيليا       
 .توسع عناية يهوه إىل األرملة واليتيم

ـًاختلـق احلكاية التالية يف السلسلة االستمرارية عن طريق تكثيف موضوعة الضيافة وتقدم جوا               ب
ـًاما إذا كان إيليا نب    : عـلى سـؤال القصة الكبري      ـًا حقيق ي  ويهوه اإلله احلي الذي يسمع الصالة       ي

املرأة الساخطة  . ميرض ابن األرملة، الذي أنقذه إيليا من اجملاعة، وميوت        ). 24-17: 17لوك األول   امل(
ـًا أيوب      ـًاتوبـخ إيليا وتفتح نقاش ـًا بوصفه قاض  الرب حول   ي ، جيلب الشر إىل املذنبني واخلري إىل       ي

أن يرد عليها،   من دون   . ت ابنها فهي تشكو من أنّ إيليا قد ذكّر يهوه بذنبها وتسبب يف مو           . األبرار
.  عما إذا كان قد أنزل الشر على األرملة بقتل ابنها          الربيأخذ إيليا الطفل، يضعه على سرير ويسأل        
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ابنك «: يعود الطفل إىل احلياة فيعيده إيليا إىل أمه       . يـتمدد فـوق الطفل ثالث مرات وينادي يهوه        
). 24-17: 17امللوك األول   ( وأنّ كلمة يهوه يف فمه حق        لرباعندها تعرف أنّ إيليا رجل      . »حـيّ 

. حىت عندما متتلك القصة قدرة انفعالية كبرية، تكون عاطفية بشق النفس لكنها تلتزم بثيمتها الالّهوتية     
ـًافاملـرأة، غري فامهة، قد رأت طفالً مي     ـًاإنّ إيليا قد أراها طفالً ح. ـًاضبا غـًا وإهلت  . وإله شفقةي

إنّ متاهي النيب احلقيقي وإله احلياة      . االستنتاج الذي ال مفّر منه هو أنّ كلمة يهوه يف فم إيليا صحيحة            
ـًاوالربكة، يرسم خطو    هو إله حساب وغضب،     إسرءيلينكر أنّ إله    :  حتدد مالمح سجال ضمين    ط

 .إله موت، ويؤيد فهم يهوه بوصفه اإلله احلي
انظر (، العنيف،   "الغيور"ة حول يهوه بوصفه إيل قانو، إله يشوع         يـؤدي هـذا إىل قصة مركزي      

إنّ املؤلف، إذ يتبع حبكة االنبعاث هلذه       . وهـي ثيمة بدأت هبا سلسلة القصص      ) 19: 24يشـوع   
املقدمـة، يؤطـر ثيمـته املركـزية، ثيمة انتصار احلياة على املوت وانتصار الربكة على احملاكمة                 

) 46-17: 18امللوك األول   (الكرمل  : صراع قصته على قميت جبلني    يتم إسقاط حصيلة    ]. احلساب[
، تراث عيبال بوصفه    ]األسفار اخلمسة [ تراث اخلماسّية    ًدا، مرد )13-1: 19امللوك األول   (وحوريب  

. مرة أخرى ختتار القصة احلياة على املوت      ). 29: 11التثنية  (جبل اللعنة وجرزمي بوصفه جبل الربكة       
، أم إله العاصفة    إسرءيلأي من اآلهلة، يهوه، إله      . ي منافسة بطولية للعاصفة والعنف    القصة األوىل ه  

من يسيطر على   . ؟)46-16،  18امللوك األول   (العظـيم، بعـل، سيسمع صالة نبيه وينهي القحط          
ـًانه يف أسطورة بعل احملتضر واملبعوث ح      إليس أقله يف هتكم القصة      . العاصفة؟ لعاصفة ، جيلب إله ا   ي

 إذ  ]10[هذا الدور هو الذي تسنده قصة إيليا إىل يهوه        . نعمة املطر عندما ينهض من األموات كل ربيع       
إن كان يهوه هو «.  لإلله احليّ  إسرءيلاهلدف هو والء    . ُيحـّرض إيليا ضد امللك أخاب وأنبياء بعل       

الضجيج املنافس ألصوات األنبياء اهلاتفة     ليتالعب املؤلف ب  . » فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه     الرب
بالطبع، إنّ امليزات كلها    . الذيـن يستدعون إهلهم والصوت اإلهلي للرعد والعاصفة الذي يستجيب         

إنه الباقي من األنبياء،     .ًداوعضد إيليا، الذي يقف، مثل داود، أمام جوليات يف موقف هو األكثر ال            
ومع ذلك فإن   ). 8: 6التكوين   (»وجد النعمة يف عيين يهوه    «ل نوح   مث. آخر املتبقني على قيد احلياة    

احلـبكة الرئيسـة تـدور حول اآلهلة، وليس حول أنبيائهم، وحول ما إذا كان هذان اإلهلان، بعل                  
يف قصة إيليا، يصاغ التنافس بني اإلله الباطل لعامل املظاهر ويهوه، اإلله            . ويهوه، حقيقيني أم باطلني   

ـًا، مناد ًدايقف إيليا وحي  . املـتعايل واحلق   ـًانب) 450( باسم يهوه ضده، يهتف      ي ( من أنبياء بعل و    ي
ـًاإهنم أول من خيتارون ويذحبون عجلهم قربا      . مـن أنبياء عشتار   ) 400 ال يضرمون النار فيه بل     . ن

لكنه ،  »نايا بعل أجب  «: من الصباح حىت الظهرية، يصرخون    . يستدعون إله العاصفة بعل ليفعل ذلك     
فدعوا بصوت أعلى،   . »لعله مستغرق يف النوم، دعوا بصوت أعلى      «: هزأ هبم إيليا قائالً   . ال جييـب  
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مل «وجرحوا أنفسهم حسب عادهتم ورقصوا، وهم يرتفون بنشوة لكن، وهنا خطابة احلكاية مهمة،              
 ).29-25: 18امللوك األول  (»يكن صوت وال جميب

ـًايصبح املؤلف واع  .  موسى يأيت اآلن دور إيليا، فيتخذ دور      .  يف استراتيجيته اخلطابّية   ـًا وصرحي ي
إنّ النيب، الذي جيمع الناس على اجلبل، يعيد بناء املذبح الذي كان قد بناه موسى أوالً عند سفح جبل                   

من أبناء يعقوب   ] سبط[واحد لكل ابن    : ًرامرة أخرى ُيستعمل إثنا عشر حج     . سـيناء يف قصة القفر    
امللوك ( بكلمة يهوه    سرءيل إل حوا، كمـا شرح راوي سفر امللوك األول األسباط، اإلثين عشر          أصـب 
عندما . والذين كان انفصاهلم هو أكرب ذنوب أخاب وإيزابل       ) 4: 24اخلـروج    = 32-30: 18األول  

يث إنه غسل كل    حيعد إيليا ثوره ألجل تقدمي األضحية على املذبح، يكون لديه كثري من الثقة بيهوه               
عندئٍذ فقط يصلي إيليا إىل يهوه أن يرسل ناره         )!. 34: 18امللوك األول   (شـيء باملاء، ثالث مرات      

على املذبح، تسقط نار يهوه ويشتعل حىت املاء، إنّ إيليا، الذي يقود الشعب يف جمزرة عنيفة ودموية                 
 على قيد   ًداة ال تبقي منهم أح    ألنبـياء بعـل، يأمره، بال رمحة بأن يكّرس إىل يهوه يف حرب مقدس             

. افتتحت موضوعة اإلله احلي بشكوى األرملة من يهوه جالب املوت         . فالوحشية ليست عفوية  . احلياة
 للقصص األبوية، الذي    »]ز م > يشمع ءيل <= [إله السمع   «فقـد متّـت طمأنتنا إىل أن يهوه هو          

عندما يستمّر اجلفاف وميسك اخليط . مع ذلك فإنّ للقصة مهمة غري منجزة     . جييـب دعـاء أنبـيائه     
السـردي للقصة، تكون أمام القارىء مهمة التعامل مع صورة سلبية، تلخص إخفاق بعل يف العبارة                

إن يهوه، من ناحية أخرى، قد مسع       . ال أحد مسع عندما ناداه أنبياؤه     . ال صوت، ال جواب   : املكـررة 
ـًااجلواب يأيت سري  . ؟هل هذا كاٍف إليصال القصة بأمان إىل النهاية       . وأجـاب  فحاملا خيلص إيليا   . ع

امللوك  (»صوت هدير املطر  «نفسـه من منافسيه النبويني، خيرب أخاب أن يأكل ويشرب؛ ألنه هناك             
 ).41: 18األول 

عندما يذهب أخاب إىل الغداء، يذهب إيليا       . لكـن ماذا عن العنف وخوف األرملة الذي يؤيده؟        
ال . لى األرض ووجهه خمبأ بني ركبتيه وخيرب خادمه أن ينظر حنو البحر        إىل قمة جبل الكرمل، يتكور ع     

ـًايرى اخلادم شي   هو ذا غيمة صغرية قدر     «يف املرة السابعة يقول     .  فيخربه إيليا أن يعود سبع مرات      ئ
إنّ تباين هذا اجملاز املرهف مع الصوت اهلادر إلله العاصفة البعلي           . »كـف إنسان صاعدة من البحر     

إدخال توتر تضاد الصوت املدمر للغضب اإلهلي والصوت اللطيف الداعم لربكة املطر اجلالبة             يعـيد   
ـًااملؤلف حيرض إيليا، الذي يركض حاف     . للحياة  ليجلب خرب قدوم املطر إىل بلدة يزرعيل، يف مقابل  ي

ـًاأخـاب، الذي يعدو يف عربته التما       ة إىل عاصفة   يف اخللفية، تتحول الغيمة الصغري    .  لشيء آخر  س
ُيحول السباق عندما تسمع    ). 46-44: 18امللوك األول   (كـبرية ومتأل السماء بالقتامة والريح واملطر        

19امللوك األول   (امللكة، إيزابل، مبجزرة أنبيائها فتسعى إىل قتل إيليا، الذي يركض اآلن للنجاة حبياته              

هذه .  رمحته يف هيئة غيمة صغرية     مل ننـته مـن موتيف عظمة يهوه، وال من موتيف عظمة           ). 1-3: 



 
 

 

51

، حىت على التعارض اهلدام بني لعنة وبركة        ًدااملوتيفات يتم اختاذها يف القصة التالية لتأكيد أكثر تشدي        
 لبناء جسر ثيمي مع قصة إيليا       »كل واشرب «فالسردية توازي طلب إيليا إىل أخاب بأن        . اإلله احلي 

 فإن هذه القصة تعارض اإلله احلق بالفهم الذايت إليليا          مع السخرية املتعمقة،  . عـلى جـبل حوريب    
، حيث صوت   الرباملالئكة ترعى إيليا يف هروبه إىل جبل        . بوصفه نيب إله اجليوش، املتحمس املتفاين     

 ). 12-1: 19امللوك األول  (ايهوه ينتظر موسى جديًد
 »آبائه«نه قانط لفشله يف هداية      إ. خيتـتم هروب إيليا من إيزابل مسرية يف الصحراء من بئر السبع           

: 4، يونان 16: 7أيوب  (مثل يونان وأيوب يف قصتيهما      ). 4: 19امللوك األول    (إسرءيلوإعادة توحيد   
ـًا، جيلس إيليا حتت شجرة، راغ     )3 يلي ذلك مشهد ثالثي، يردد صدى      .  يف املوت، ويغط يف النوم     ب

إذ . ]11[ يف قفار سيناء   إسرءيل الغدير، كما اعتىن ذات مرة ببين        عناية يهوه بإيليا يف بداية اجلفاف عند      
إنه ينام، لكي يوقظه مالك يهوه مرة ثانية        . يوقظه مالك برغيف خبز طازج ليأكله وكوز ماء ليشربه        

ة  يف القفر حاملا مينحه طعام يهوه وعنايته القوة ملسري         إسرءيلتبدأ قصة   . ويعطـيه الطعـام والشراب    
هناك يكشف يهوه عن نفسه كما كشف       .  وأربعني ليلة عرب الصحراء، إىل جبل حوريب       ًراأربعني هنا 

؛ 13-1: 19امللوك األول   ( وأربعني ليلة على جبل سيناء       ًراعن نفسه ملوسى يف غيمة خالل أربعني هنا       
عن سبب جميئه    »كلمة يهوه «حيث تسأله   ] غار[ميكث إيليا يف كهف     ). 18-15: 24انظر اخلروج   

إنّ نيب إلقانو، الغيور، الذي يعلن احلكم اإلهلي واملوت لكل الذين يعارضونه، يؤكد أنه              . إىل هـناك  
إنه يعترف بإخفاق عنفه، متجاهالً انتصاره الدموي على        . ». .قـد غـرت غرية للرب إله اجلنود         «

امللوك األول  (ابح يهوه وقتلوا أنبياءه      قد نكثوا بالعهد، وهدموا مذ     إسرءيليشكو من أنّ بين     . الكرمل
ـًاال يتبقى سوى إيليا فيطلبون حياته أي      ). 10: 19 ختربه كلمة يهوه أن يقف على اجلبل عندما مير         . ض

مث حيدث زلزال،   . تعصف ريح قوية وتبعثر الصخور، لكن يهوه مل يكن يف الريح          . فمر يهوه : يهـوه 
ـًالكن يهوه مل يكن أي     مث، بعد النار، كان    . ال جاءت النار، لكن يهوه مل يكن يف النار        بعد الزلز . ض

ـًاإنّ إيليا، الذي كان متحم    . هـناك صـوت خافت ضعيف       على الدوام ألجل جمد يهوه، يقف       س
ـًامرتب إن مل يكن   ). 29: 107؛ انظر املزامري    12: 19امللوك األول   ( من مفارقة الوجه احلقيقي ليهوه       ك

 لصمت بعل   ًرا ساخ ًراإنّ يهوه احلقيقي يرسم تكرا    . ؟إلقانو نال والنار، فأين يكو   يف الـريح، والزلـز    
 .األقدم عندما ختتتم القصة

37-1: 4امللوك الثاين   (حتيا قصة إيليا مرة أخرى يف قصص أليشاع، خليفته وحامل روحه وعباءته             

ـًاتـنطلق قصة أليشاع أي    ).  ـًاإهنا أي .  يف سلسلة قصصية من ثالث حكايات      ض  تأخذ انطالقتها   ض
إنّ قصة أليشاع األوىل هي     ). 27: 3امللوك الثاين   (يضحي بابنه البكر    ) امللك ميشع (بإشارة إىل ملك    

ـًافهي أي . نسخة خمتلفة من قصة اجلرة السحرية إليليا        تصور أرملة، لكنها هنا، يف قصص أليشاع        ض
ـًا للدين، لكنها ال متلك شي     ًداالعبودّية تسدي أوالدها سيؤخذون إىل    . وتالمـيذه، أرملة نيب     لتسديد  ئ
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 فارغة من جرياهنا، بقدر ما      ًرايأمرها أليشاع بأن تعود وتستعري جرا     . الديـن سـوى جرة من الزيت      
تفعل ذلك فال   . مث تؤمر بأن تغلق أبواهبا وبرفقة أبنائها، متأل اجلرار بالزيت من اجلرة األوىل            . تستطيع
مثل جرار الدقيق   . زيت عن التدفق من اجلرة السحرية إىل أن متتلئ كل اجلرار اليت استعارهتا            ينقطع ال 

إهنا تبيع الزيت لتسدد ديوهنا، وتعيش وأبناؤها       . يف قصة إيليا، تليب جرة الزيت السحرية كل حاجاهتا        
 ).7-1: 4امللوك الثاين (من املتبقي 

امللوك (يف القصة األوىل    .  المرأة غنية، سيدة شومن    ُتربط حكاية اجلرة السحرية هذه بقصة مزدوجة      
تطعـم أليشاع يف كل مرة ميّر هبا، يف شكل خمتلف قليالً من العناية اليت قّدمتها                ). 17-8: 4الـثاين   

يف . هنا وزوجها بنيا غرفة ليقيم فيها أليشاع كلما زارمها        إحىت  . األرملـة والغربان واملالئكة إىل إيليا     
كافئ هذين الزوجني الكرميني، فهي امرأة، ال ولد هلا مثل سارة مع زوجها أبراهام              إحـدى إقاماته، ي   

: 18انظر التكوين   (، بالوعد بالطفل يف خالل سنة       )15-1: 18التكوين  (الطاعن يف السن    !] إبراهيم[
مـثل سارة، وهي تقف يف مدخل الباب، غري مصدقة، تصبح حامالً وتلد طفالً يف السنة                ). 14،  10

ـ  امللوك (سارة، يترعرع الطفل    ] ابن[كذلك مثل إسحق    ). 7-1: 21؛  15-10: 18التكوين  (ية  التال
-18: 4امللوك الثاين   ( ميكن للقارئ أن يدخل حكاية أمه الثانية         حيث) 8: 21التكوين   = 18: 4الثاين  

ا مع سرديات   ، اليت تعود فيها السردية إىل موضوعات إيليا، مع االحتفاظ يف الوقت نفسه خبطاهب             )37
إنّ االبن امليت وهو رجل ناضج يف املقدمة،        . ميرض الطفل وميوت يف حضن أمه     !]. إبراهيم[أبراهام  

هذه القصة حتاكي قصة إمساعيل البالغ      . ويـتخذ بشكل مفاجىء شكل طفل صغري يف مشهد احلرمان         
!] إبراهيم[راهام  حىت أب . ، الذي ُيحمل مثل طفل بني ذراعي هاجر املتأسية        )21(يف سـفر الـتكوين      

يضعه على كتف أمه لكي تتمكن من محله إىل الصحراء لتمدده حتت شجرية، متيحة له صوت الطفل  
). 17-14: 21التكوين  : يسمع] إيل، ز م   [الرب= إمساعيل  ( ميكن للرب أن يسمعه      حيثليـبكي   

بعد أن ميوت، حتمله    . عازبكذلـك ُيحمل ابن امرأة أليشاع الغنية إىل البيت إىل أمه من قبل خادم               
مثل أرملة  . أمـه إىل الطـابق العلـوي ومتدده على فراش النيب، هترع إىل أليشاع عند جبل الكرمل                

ومع ذلك فإنّ شكواها جتعلها شكوى أبراهام       . أليشـاع، توبـخ املـرأة الغنـية نبيها عندما تلتقيه          
ـًاهل طلبت اب  «: اخلاصة!] إبراهـيم [ ، انظر  28: 4امللوك الثاين    (» ختدعين أمل أقل ال  .  من سيدي  ن

يف خضم غضبها، تطرح أحد األسئلة الكالسيكّية للربوبّية، هو         . ؟)14-13: 18؛  3-2: 15الـتكوين   
هل يولد الطفل ): 25-14: 18التكوين (إلله العدل !] إبراهيم[بالتأكـيد قـرين هام لتحدي أبراهام    

، املفعم بغضب كل أمهات األطفال املوتى       هـذا هـو السؤال املقصود للقارىء الضمين       . لـيموت؟ 
. يرسل أليشاع خادمه ليضع عكازه على الطفل. واملقّوض للتصورات التقية لإلرادة اإلهلية بتهم اخليانة     

ـًايذهب بنفسه ولدى رؤيته الطفل مستلق     . مع ذلك، فإن العكاز ال يعمل       على فراشه، يغلق الباب     ي
 مثل إيليا، يتمدد فوق الطفل، ليس ثالث مرات، بل يتماس           .لـيكون على انفراد مع الطفل ويصلي      
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ـًايصبح الطفل داف  . ن على اليدين  ان على العينني واليد   االفم على الفم، والعين   : معـه يف ثالث نقاط      ئ
ينهض أليشاع ويتمشى، لدى القيام     . كاد النيب أن ينجح   . مـع التشديد الدرامي على عاطفة القصة      

يعطس ). 21: 17انظر امللوك األول    (ة الطفل إىل احلياة، ميدد نفسه فوق الطفل         مبحاولـة ثالثة إلعاد   
عندئٍذ يعطي أليشاع الطفل ألمه، اليت ترمي نفسها        . الطفل على حنو عجيب سبع مرات ويفتح عينيه       

 .]12[عند قدمي أليشاع، وحتمل الطفل وتنصرف
ـًاهذه القصة تروى أي   . يذالقصة الثالثة من سلسلة أليشاع تتعامل مع إطعام التالم          يف مشهدين،   ض

يضع أحدهم  .  ليغلي فيه الطعام ألجل تالميذه     ًرايـبدأ األول عندما يأمر أليشاع خادمه بأن يضع قد         
ـًاقـثاًء بر   ـًا وأعنا ي يف القدر  «يأكل التالميذ فيتأكدون أن     . أن يعرف ما هي   من دون    يف القدر،    ب
إنّ أليشاع، الذي استدعي حلل املشكلة، يقضي النهار وهو يصنع املرق           ). 40: 4امللوك الثاين    (»موت

تتأكد قدرة النيب على حتويل املوت إىل حياة ويتحول         . ألجل النقيع املسموم حبفنة دقيق من أرملة إيليا       
إنّ حكاية احلساب هذه  . انتـباه القـارىء إىل ربوبـية إله احلساب الذي حيول اللعنات إىل بركات             

-42: 4امللوك الثاين    (»طعام احلياة «و] البحبوحة[ احملوَّل توازهنا قصة الوفرة      »طعام املوت «كاية  وح
ـًاخبز باكورة، عشرين رغي   «ذات مـرة، جلـب رجـل ألليشاع بعض          ). 44  من خبز الشعري،    ف

ـًاوسوي م الطعام إىل   يأمر أليشاع خادمه بأن يقد    .  واقترح أن يقدمه النيب للشعب ليأكلوا      » يف جرابه  ق
 يطمئنه أليشاع أن يهوه     ،»هل أجعل هذا أمام مئة رجل؟     «: فيعترض قائالً . الـرجال ألجل عشائهم   

 .»وهكذا كان، كما قال يهوه«. سوف يعطي ما يكفي وما يزيد عنهم
إنّ قصص معجزات إيليا وأليشاع تثبت احلياة       . تـتراكم القصـص، مكررة ثيميت احلياة واملوت       

ـًا مشتر ًزامثل هذه القصص تبين جما    . املوتوالكفـاح ضد سلطة      نيب ُيرفع إىل السماء قبل موته      : ك
حيث إن يهوه سيباركهم ولن     أن يصاحل األبناء مع آبائهم،      : وملّا تنته مهمته  ) 14-9: 2امللوك الثاين   (

ـًاهذا اخلطاب األكرب ينبين تدرجي    ). 24: 3مالخي  (يلعـنهم بسبب ذنوهبم      لف على حدة   فكل مؤ . ي
بالعودة إىل أبراهام   : مع التراث ) ها(وخيلق روابطه   ) ها(وكـل قصـة عـلى حـدة يضيف صوته           

يرث أليشاع من إيليا روحه قوالً      . وسـارة، إىل إمساعيل وإسحق وإىل يشوع وموسى       !] إبراهـيم [
ـًاوموسى أي !] إبراهيم[وفعـالً، لكـن أبراهام       ، عندما  إنّ مؤلفي األناجيل  .  يعيشان يف قصصه   ض

يتخذون هذه الثيمات، ال يرتدون إىل تراث مغلق، بغض النظر عن حكاياهتم، العهد القدمي اليهودي،               
باألحرى، إهنم ينضمون ويصبحون جزًءا من تراث هو نفسه تراث          . املفّسر يف العهد اجلديد املسيحي    

ـًا أدب  مؤسسة بقدر ما يعكس      ثإنه ال يتعامل مع نصوص أصلية أو أحدا       . ثانوي ـًانقاش ـًا واس ي  ع
عندما تقدم األناجيل يوحنا ويسوع يف      . له انكسارات أخرى كثرية غري تلك اليت نصادفها يف الكتاب         

إهنا تنضم إىل إيليا والعامل     . هيئة النيب القيامي، فإهنا ال تتحدث عن األفكار املعاصرة حول هناية العامل           
اصة ملصاحلة األجيال، السامرة وأورشليم، لكي ُيحول ُحكم        السـردي ألليشاع وتبذل حماوالهتا اخل     
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عن الصوت  : إهنا تتكلم عن إله يسمع صالة     . إهنا تثبت يوم املباركة على احلكم     . املـوت إىل حـياة    
 .الصامت الصغري الذي يزيح العاصفة والزلزال ونار حساب إيل قانو

 غذاء احلياة) 5/ 2/ 1
حول قدرة احلياة على املوت حبكاية تردد صدى املوتيف         ) 7(تـبدأ دورة القصـة يف إجنيل لوقا         

الصـغري ملعجـزة عـن ُبعد رأيناها يف سعي أليشاع، اخلائب األول، إلحياء ابن املرأة الغنية بإرسال                  
يف تلك القصة، خيدم عنصر البعد اخلطايب الدرامي للتأجيل الذي جيعل احملاولة الثالثة للنيب غري               . خادمه

.  هو مبدأ هش لدعم انتصار احلياة على املوت        »ة مينح احليا  الرب مييت و  الرب«. امـتوقعة يف جناحه   
هذا، وقد منح احلياة يف الوالدة البطولية للطفل، جيعل         !] إبراهيم[ومع ذلك، هل إنّ إله ميثاق أبراهام        

إنّ امرأة شونيم   . ، فهل ذلك لكي يعاد؟    الربإذا كان الطفل، مثل إسحق، هبة       . حياته عدمية املعىن؟  
 على التوبيخ العادل للمرأة، يرسل   ًدار. إهنا تلّح على أنّ يهوه هو اإلله احلي       . تتحدى نبيها ] الشونيمة[

ـًاإنّ املرأة األكثر تصمي   ). 29: 4امللوك الثاين   (أليشاع خادمه مع عصاه املوسوية لبعث الطفل          من  م
إهنا ال تترك   . هي ستجلب النيب نفسه ألجل معجزهتا     ف. أليشـاع، ترفض القبول بإخفاق جمرد خادم      

تتسم خطابة هذا التبادل مبوتيف النيب . أليشاع إذ جتربه على الذهاب معها وحتمل املسؤولية عن الطفل
حي هو يهوه وحية هي نفسك إنين ال        «إن قسـم املـرأة يوضح ثيمة احلياة املاحنة للحياة           . املمـانع 
ـًايهوه حييا والنيب حييا، وابنها سيحيا أي). 30: 4امللوك الثاين  (»أتركك  .ض

مع ذلك فإنّ رد   . يف قصة لوقا، ال يكون النيب يسوع مشموالً يف حياة أو موت الشخص املشفي             
جيري توسيع قصة   . يسوع يالئم الشخص الذي ينشد املساعدة إىل حد كبري كما يف حكاية أليشاع            

ـًالوقا خطاب  إنّ . ]13[ية املألوفة للغريب الطيب واملمارسة الصحيحة للسلطة       عن طريق العناصر الثيم    ي
ـًاقـائد املـئة، الذي يكون خادمه احملبوب مري          على حنو مميت، يرسل شيوخ اليهود إىل يسوع         ض

الذي يؤيد اليهودية   : إهنم يقدمون الروماين كرجل يأيت ويشفع عبده الفاضل       . للمجادلة بالنيابة عنه  
ندما يقترب يسوع من البيت، فإنّ القصة الواعية للحالة تقدم قائد املئة يف دور              ع). 5-3: 7لوقـا   (

يف عامل األحياء واحملتضرين، يكون يسوع      . متـناقض مع املرأة الغنية املصممة القانطة لقصة أليشاع        
ـًاإنّ لديه خد. فاجلندي الروماين يقدم له االحترام الذي يليق مبن يقود . مـثل قـائد املئة   األمر . م

 . وهكذا فعل يسوع. »لكن قل كلمة فيربأ غالمي«: يكفي
) 1. تتطور القصة يف ثالثة مشاهد منطية مقولبة، مبنية على قالب يستخدم يف قصص كتابية كثرية              

ـًااحملـبوب يصبح مري    النيب يؤّخر أو يذهب    ) 2. والنيب يتم إخباره أو يرسل يف طلبه      ) أو ميوت /و (ض
هذا . النيب يتصرف والطفل ُيبعث من بني األموات    ) 3.  احملبوب قد مات لتوه    إىل البيـت وُيخـرب أن     

: 8؛ لوقا   26-18: 9مّتى  (وتنويعاهتا املختلفة   ) 43-21: 5مرقس  (النمط يسيطر على قصة ابنة ياُيرس       



 
 

 

55

يف قصة قائد املئة يف سفر لوقا، ال يؤخر النيب وال ميوت            ). 57-1: 11يوحنا  (وقصـة لعازر    ) 40-56
يف . االختالفات تسمح للقصة بأن تطعم الثيمة املألوفة لالنتصار على املوت بثيمة سلطة النيب            . بوباحمل

أمر ُيعطى يكفي ملن ميلك السلطة      : هرمـية القدرة على املوت واحلياة، يعترف اجلندي بسلطة يسوع         
 .احلقيقّية

لنيب هو أن يتوّسط القدرة ، اليت يكون فيها دور ا)8-6: 7لوقا (جيد تفسريي خلطابة قصة أليشاع،      
ـًااإلهلية، إثبا   يف الفهم املتضّمن يف تنقيح إجنيل يوحنا يف حكايته عن شفاء ابن خادم امللك يف كفر                 ت

تبدأ نسخة يوحنا من قصة اإلشفاء هذه عندما يأيت يسوع عرب بلدة قانا             ). 53-46: 4يوحنا  (ناحوم  
كان ). 12-1: 2، انظر يوحنا    46: 4يوحنا  (مخر هناك   ويشري املؤلف إىل قصة حتويل يسوع املاء إىل         

ـًا يف هـذه القصـة أي       أن بـدأ املؤلف سلسلة من حكايات معجزات سبع لشرح دور يسوع             ضـ
: 45؛ 5، 3: 12؛  4-3: 2إشعيا  (، وهي ثيمة يستمدها من سفر إشعيا        )42: 4يوحنا  (كمخلص للعامل   

 يذهب إليه املوظف امللكي يطلب اجمليء إىل كفر         تفتـتح قصة اإلشفاء عندما    ). 10: 52؛  6: 49؛  22
يسوع يوبخ الرجل   : إنّ استجابة يسوع تدخلنا إىل العامل اخلطايب للمؤلف       . ناحوم إلنقاذ ابنه احملتضر   

ـًاآية، وهي أي  من دون   بسبب عدم التصديق     إنّ توبيخ يسوع، مع كونه   .  ثيمة مستهلكة من إشعيا    ض
ـ  ـًامناس ـًا متا ب ، يبدو للوهلة األوىل يف غري مكانه يف هذه القصة،          »اخلمر من املاء  « لقصة معجزة    م
ـًايتجاهل املوظف امللكي التوبيخ وجر    .  ألنه موجَّه إىل رجل يؤمن ويطالب حبياة ابنه        ًرانظ  على منط   ي

ة تؤمِّن  إنّ استجابة يسوع الثاني   . قصـة االنـبعاث، يضغط على يسوع ليأيت معه قبل أن ميوت ابنه            
آية، يؤمن الرجل   من دون   إذ خيرب املوظف امللكي بأن ابنه حي        . السـياق ألجـل اسـتجابته األوىل      

 :بالكلمة اخلالقة للحياة هلذا املخلص للعامل
بذايت أقسمت خرج من فمي     .  وليس آخر  الربالتفتوا إيلّ واخلصوا يا مجيع أقاصي األرض ألين أنا           

 ).32-22: 45إشعيا (ان الصدق كلمة ال ترجع لس

إنّ ). 7: 7لوقا  (تـردد خامتـة قصة يوحنا صدى تقدمي لوقا إلميان قائد املئة بقدرة كلمة يسوع                
اخللـق بالكـلمة هـو شرح كالسيكي للقدرة اإلهلية، ُيشدد عليه ليس فقط يف قصة اخللق يف سفر                 

ليت يربهن فيها مردوك على قدرته      بل، حىت بشكل أكثر درامّية، يف قصة اخللق البابلية، ا         ) 1(التكوين  
 .]14[اإلهلية باخللق بالكلمة وحدها

ـًاقريبة من موتيفات قصة لوقا؛ لكنها أقل قر       ) 18-5: 8مّتى  (إنّ موتـيفات قصـة مـّتى          إىل  ب
ـًااحلكاية أقلّ انغما  . تنويعات الكتاب العرباين للقصة     من لوقا باملعجزة ذاهتا أو مبوضوعة االنبعاث،        س

خيرب خادم مّتى   . وليست مهتمة مبوتيف احملبوب   . أليشاع-ملركـزية للغايـة حللقـة حكايات إيليا       ا
ـًايسـو  ـًا أنّ خادمـه يستلقي كسي     ع بدالً من املماطلة أو إرسال     .  يف البيت، يتأمل بشكل فظيع     ح

 حماضرة خادم   إنّ استعداد يسوع للترحال يفتح املشهد على      . رسالة، يوافق يسوع على اجمليء إلشفائه     
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ـًايف رد يسوع، املتعجب من إميان اخلادم، يبدو مّتى مدر         . امللـك حـول السلطة      للخطاب عن   ك
ـًاإنّ خادم مّتى يعتمد ضم. آية، الذي جنده يف نسخة يوحنا  من دون   اإلميـان     على أجنبية قائد املئة ن

إنه يعتمد على جماز امللكوت القيامي . البّيةلدى لوقا عندما حيول اإلميان العجيب خلادمه إىل وظيفة انق     
، يف حني يطرد أبناء     !]إبراهيم[املضـاد للـيهود، حيث يأيت العامل بكامله ليجلس عند مائدة أبراهام             

مثّ قال يسوع لقائد املئة اذهب وكما آمنت ليكن لك؛          «: اإلميانتتّوج املعجزة تأكيد مّتى     . امللكوت
 ).13: 8مىت  (»فربأ غالمه يف تلك الساعة

ـًايف حلقة لوقا، مثة مشهد ثاٍن يلي قصة قائد املئة، يقدم شكالً خمتل             إنّ .  من نوع احلكاية نفسه    ف
قيه نعش  عندما يصل إىل بوابة البلدة، يال     . يسـوع يف طريقه إىل نايني، يرافقه تالميذه، وحشد كبري         

. القصة هي قصة عاطفة مرهفة لكنها فعالة). 17-11: 7لوقا (رجل قد تويف، إنه االبن الوحيد ألرملة        
يلتقي يسوع باألرملة   .  واأليتام راملإهنـا تقـوم على التراث األكرب لتؤكد إعكاس امللكوت قدر األ           

يأمر الشاب بأن   . »وقف احلاملون ملس النعش ف  «و. »ال تبكي «: قال هلا . وابنها امليت، فتحنن عليها   
كما يف قصيت إيليا وأليشاع، ختتم      . يقـوم، فيجلس امليت ويبدأ الكالم، عندها يعيده يسوع إىل أمه          

خيتم املشهد عندما يفسر    . من املوت إىل احلياة   : حكايـة لوقا مبوتيف النيب الذي يعيد الطفل إىل األم         
 قائلني قد قام    الربفأخذ اجلميع خوف وجمَّدوا     «: لكوتآية امل  احلشد احلدث على حنو دقيق بوصفه     

تسمح خامتة لوقا،   ). 17-16: 7لوقا   (»وخرج هذا اخلرب عنه   .  شعبه الربفيـنا نـيب عظيم وافتقد       
 الذي  الربالصرحية يف اعتمادها على قصص األنبياء، للحشد بأن ميارس دور جيل مملوء باخلوف من               

 .يفهم
ُيرسل اثنان  ). 23-18: 7لوقا  ( يفسر تشديد املشهد السابق على العاطفة وأمهية احلنو          املشهد التايل 

هل يسوع هو إيليا سفر     . »هو اآليت أم ينتظرون آخر    «مـن تالمـيذ يوحنا ليسأال يسوع إن كان          
يواصل لوقا قرن يوحنا ويسوع، كما يفعل سفر مىت وتنويعات سفر مرقس من هذا املشهد               . مالخي؟

يقدم يسوع لتالميذ يوحنا قائمة سداسية باألقدار املعكوسة،        ). 13-11: 9؛ مرقس   13-12: 17مّتى  (
إهنا تصف الفهم لدى مستمعيه، الذين ميتلكون يف        . امللكوت كـل واحد منها، منفردة وجمتمعة، ميثل      

ـًـا الـنهاية آذا   ـًا تسمع وعيو  ن العميان يبصرون،   «):10-8: 6انظر إشعيا   ( ترى وسوف يربأون     ن
: 7لوقا  . (»والعرج ميشون، والربص يطهرون والصم يسمعون، واملوتى يقومون، واملساكني يبشرون         

 على  ًداإن شـفاء املرضى، وبعث املوتى، واحلنّو على األرملة واليتيم هي كلها أمثلة معروفة جي              ). 22
إهنا تسم  . ولبة على انتصار املسيح   إعكـاس حظوظ املقهورين، اليت هي يف سفر إشعيا آيات منطية مق           
 .حلقة لوقا بوصفها حكاية امللكوت، متجد انتصار احلياة على املوت
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كونه قد وضع يسوع يف دور إيليا العائد يف       . جتمع حكاية لوقا قصتني حول موضوعة يوحنا وإيليا       
 فإن املشهد الثاين    بعد انصراف تالميذ يوحنا،   . األوىل، يـتحول إىل الدور املوازي الذي يلعبه يوحنا        

لوقا (يوحنا  للوقا جيعل يسوع يلتفت إىل احلشود ليسأل عما يبحثون عنه عندما خيرجون للصحراء إىل               
ـًاإنـه يطـرح سؤاالً مزدو     ). 24: 7 ـًاإنسا. . أقصبة حتركها الريح؟    «: ج ـًا غن ن ـًا الب ي ـًا ثيا س  ب

ـًالقد خرجتم لتروا نب   .  ال »ناعمة؟ : يوحنا، خيربهم يسوع، أهذا هو النيب العظيم الذي كتب عنه         و. ي
، مع أشكال خمتلفة يف     1: 3مالخي   (»ها أنا أرسل أمام وجهك مالكي الذي يهيئ طريقك قدامك         «

يف حني أن أسفار    ). 2: 33،  34: 32،  20: 23،  19: 14؛ اخلروج   4-3: 40؛ إشعيا   23: 3مالخـي   
هلامها من املوضوعة الشرق أدنوية للملك الذي يتصرف        مالخـي، وإشـعيا واخلروج كلها تستمد إ       

هبداية إهلية، تعيد استعمال هذا اجملاز لتقدم رسول يهوه أو مالكه بوصفه يعرف طريق الطاعة، الذي                
إنّ رسول سفر اخلروج، الذي يكشف طريق يهوه، هو جماز خمتلف من            . يـؤدي إىل بركة اخلالص    

رة للخماسية وإحدى السرديات املميزة للكتاب، عندما يقود         وهي فكرة مهيمنة متكر    ةطـريق التورا  
ـًاهكذا متا .  عرب القفار إىل األرض املوعودة     إسـرءيل رسـول يهـوه      ، كل من يفهمون أنفسهم     م

، الذين حيملون التراث، يتبعون طريق التوراة عرب صحراء احلياة ويدخلون           إسرءيلبوصـفهم أبـناء     
يا، مع جماز قريب مما جنده يف النقوش الشرق أدنوية القدمية، يستعمل نفس موتيف  إنّ إشع . امللكـوت 

هذا هو الطريق إىل أورشليم     . الصـحراء هـذا ليصف املنفى وطريق العودة الذي ميهده رسول يهوه           
ـًااجلديـدة، الذي يتخذ يف الفصول اخلتامّية من سفر إشعيا شكالً مثال             يستعمل إجنيل لوقا أسئلته،   . ي

ـًاقار : 40؛ إشعيا   20: 23اخلروج  ( يوحنا بيسوع بوصفهما حيققان نبوءات موسى وإشعيا ومالخي          ن
ُيعطى يوحنا دور رسول إيليا، الذي ميهد الطريق        . ليقدم قصته كتوراة أعيد كتابتها    ) 1: 3؛ مالخي   3

طريق إىل  إنه يظهر ال  ). رسويل= > مالكي<مالخي  (إنه يشبه مالخي    ). 27: 7لوقا  (لـلملكوت   
األرض املوعـودة عرب املصاحلة، لكنه، مثل موسى سفر التثنية، يقف يف ختام قصته على عتبة ما هو                  

 .أعظم
فاألجنيب قائد مئة روماين مسؤول عن إعدام يسوع خياطب جيل   . خيـتم إجنيل مرقس هبدف مماثل     
ـًا، مقتط يصرخ يسوع للمرة األخرية قبل االحتضار     . القارىء ويشرح القصة اليت خيتمها      من سفر   ف

). إهلي، إهلي، ملاذا خذلتين ؟    : 2: 22املزامري  (> إلوهي إلوهي، ملو شبقتين   <املـزامري باللغة اآلرامية     
. وحده قائد املئة يفهم   . يظنون أنه ينادي على إيليا لينقذه     . أولـئك الذين عند الصليب خيطئون الفهم      

ـًا، الذي صار الهوت   يف احلقيقة إنّ ثقافة جندي إجنيل مرقس الروماين        يسمح تقدمي  . ، مثرية لالهتمام  ي
 يف  داودله، من خالل فهمه املزمور ككل، بالتعرف على         ) 22(املؤلف للكلمات االفتتاحية للمزمور     

ـًاح«إنّ استنتاجه أن يسوع     . ؟»هـذا اإلنسـان   « يقدم ملرقس  ) 39: 15مرقس   (»الرب كان ابن    ق



 
 

 

58

). 1: 1مرقس   (»الربإجنيل يسوع املسيح ابن     «: ى الثيمة اليت بدأ هبا حكايته     الفرصة ليختم قصته عل   
 .بدالً من النيب املخطىء، فإنّ يسوع، يف موته، مثل إجنيله ككل، يتيح للقارىء قبسة من امللكوت

 التقنيات السردية يف الكتاب العرباين) 6/ 2/ 1
حجيات واألمثوالت، الصرحية والضمنية، تلعب     كمـا يف حكايات أنبياء الكتاب العرباين، فإنّ اإل        

ومبن أشبه  «على سبيل املثال، ُيعطى اجلواب على السؤال اخلطايب ليسوع،          .  يف األناجيل  ا كـبريً  ًرادو
: هذا اجليل يشبه  .  باالستعانة بأحجية ختلق أمثولة يف كل من إجنيل لوقا وإجنيل مّتى           »هـذا اجلـيل؟   

ُنحنا لكم فلم   . زمرنا لكم فلم ترقصوا   : سـواق ينادون أصحاهبم ويقولون     جالسـني يف األ    ًداأوال«
 ).32-31: 7لوقا  = 17-16: 11مّتى  (»تلطموا

يف . إنّ املطالبة بالنواح ودعوهتا إىل حماكاة شفقة يسوع هي شرط للدخول إىل مسرات امللكوت             
إذ يؤخذ  . تحب ال ميكنه أن حيكم    التراث الذي تعمل فيه هذه القصة، فإنّ امللك الذي ال ميكنه أن ين            

إنه يردد قصتني كتابيتني يف التراث      . ًداإنّ استعمال الزمامري للرقص والنواح معروف جي      . ُملْكـُه منه  
ويج تفالناس يعزفون على الزمامري ويرقصون لألخبار اجليدة لت       . تعتـربان قياميـتني بشكل ال لبس فيه       

؛ وبشكل مماثل يف    40: 1امللوك األول    (» أصواهتم انشقت األرض من  «سـليمان بصوت عاٍل حىت      
 يف  »امرأة يف املخاض  «باملقابل فإنّ الزمامري تئن مثل      ). 4: 150؛ املزامري   12: 21؛ أيوب   29: 30إشعيا  

ـًا ضرور ًدانـواح إرمـيا على موآب يف يوم عارها األخري وتقدم لنا متهي              ملوتيف الزمامري يف تشبيه     ي
45: 3؛ املكابيني األول    31: 30؛ أيوب   15-14: 5؛ املراثي   11: 24؛ انظر إشعيا    36 :48إرميا  (يسوع  

يشكل موتيف العزف على املزمار عالمة على فرح الدخول إىل امللكوت إضافة إىل اخلوف من               . ]15[)
 .احلساب والطرد

ـًاعـندما نقـرأ األناجـيل ونقارن قصة بأخرى، يصبح جل           تيفات  أن القصص تقوم على املو     ي
ـًا      على سبيل املثال، إنّ القصة اليت تشترك بزمامري لوقا أكثر من           . والثـيمات وتـنقح بعضها بعض

، قريبة  )26-18: 9مّتى  (اشـتراكها بـزمامري سفر امللوك األول وسفر إرميا هي قصة يف إجنيل مّتى               
ـًـا متا ـًإن هلا أي  .  من قصة لوقا عن قيام ابن األرملة من بين األموات          م  أرضية مشتركة كبرية مع     اض

؛ انظر  56-40: 8لوقا  ( البنة يايرس    ًداقصـة لوقا عن قائد املئة وخادمه احملبوب واحلكاية األكثر امتدا          
، فإن دوره يف القصة     ]الكنيس[يف حني أنّ يايرس هو القائد، أو أحد قادة اجملمع           ). 43-21: 5مرقس  

األرضية املشتركة هي الشخصية السلطوية     . وكنيسهمهـو دور قـائد املـئة، املؤيد والداعم اليهود           
ـًاحاك«يف قصة سفر مّتى نقابل      . اإلجيابّية يطلب منه أن يضع يديه     . إنه خيرب يسوع مبوت ابنته    . »م
: 9مّتى  ( امللكوت لتراث إيليا     »من املوت إىل احلياة   «هذه احلكاية املوجزة حتمل ثيمة      . »فتحيا«عليها  

باستعمال التقنية النموذجية للسردية املسلسلة، يقدم املشهد الثاين نسخة         . عهينهض يسوع ويتب  ). 18
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ـًا ملدة اثين عشر عا      . قصـرية مـن قصة موازية، تقطع الرحلة على حنو موجز           ـًافاملرأة تعاين نزيف  م
ـًاعا) 12( ال ًرامكر( زمار يف بيت   يف املشهد الثالث، أو اخلامتة، جيد يسوع عازيف امل        ).  البنة يايرس  م

 ًراإنّ زمامريهم ونواحهم غري الئقة، يشرح يسوع للحشد، نظ        . احلاكم ويسمع ضجيج احلشد الكبري    
يأخذ يد البنت فتنهض، عندما يتحول النواح واالستهزاء إىل         . يسخرون منه . ألنّ البنـت ليست ميتة    

من دون   صدى جيل إشعيا     يردد استعمال الزمامري لتأكيد عدم التصديق     .  عمت البالد كلها   »أخبار«
32-31: 7لوقا  ( إياهم لعدم النواح     ـًافهم، الثيمة نفسها اليت أعطاها لوقا إىل أنشودة األطفال موخب         

.( 
فبعد قيام البنت   . ختـتم قصة لوقا عن ابنة يايرس مبوتيف آسر مع أنه بسيط، يغيب عن إجنيل مىت               

ـًمـن بني املوتى، يأمر يسوع بأن تعطى شي          ًراهذا ليس عنص  ). 43: 5، مرقس   55: 8لوقا  ( لتأكله   ائ
ـًـا مـن      واقعية احلبكة؛ وال جييب عن جوع الفرد، وليس فقط حماولة للتغلب على            ] عناصر[فارغ

باألحرى، إنه يقع يف نفس منط املشهد الذي تقع فيه حكاية يسوع            . الشـكية الطبيعّية يف املعجزات    
عرفاه عند  «). 35-18: 24لوقا   (»انفتحت أعينهما «فقد  . د بعثه الذي يتقاسم وجبة مع تلميذين بع     

عندما يروي التالميذ جتربتهم لآلخرين، فإنّ يسوع       . احلدث مضاعف ). 35: 24لوقا   (»كسـر اخلبز  
يظنون أنه البد أن يكون     ). 52-36: 24لوقا  (سالم لكم   : سيكشـف عن نفسه مرة أخرى، بأن قال       

ـًاشـب  أن يكشف هلم يسوع يديه وقدميه ليربهن أنه صديقهم الذي          . افون من عامل األموات وخي    ح
ـًايطلب طعا . مات إنه، إذ يشرح ما برهنه     .  ويأكل أمامهم ليشرح أنّ احلياة قد تغلبت على املوت         م

ـًاإمنـا يفسـر التوراة، واألنبياء واملزامري، شار        ُيحدد . الرب أنّ معاناته وبعثه كانا مقصودين من        ح
ض منها يف صدى التنبؤ بعودة إيليا، الذي استعمله لوقا ليبدأ سرية يسوع يف معموديته من قبل                 الغـر 
هذا املشهد، وإجنيل   . إنّ التوبة وغفران الذنب سيبشر هبما لكل األمم       ). 53-36: 24مالخي  (يوحنا  

وتنتهي بثيمة  تبدأ قصة يسوع يف إجنيل لوقا       ). 53-36: 24لوقا  (لوقا، خيتم بصعود يسوع إىل السماء       
إن املعاين اإلضافية   . انتصار السماء على عامل األموات؛ احلياة جديدة والدخول إىل امللكوت مها واحد           

 على جبل   الربالرمـزية لألكـل يف قصص البعث هذه هلا جذورها يف رؤية سفر اخلروج مللكوت                
، عندما يكون التوراة قد ُسلّم إليهم        كأمة يف الرؤيا على سيناء     إسرءيلعندما تتحقق والدة    . سـيناء 

 السبعني، وقد جنوا من املوت بعد عبور الصحراء،         إسرءيلللمرة األوىل من خالل موسى، فإن شيوخ        
ـًا واق إسرءيليف جتلٍّ إهلي انتشائي، يرون إله       . الربيصـعدون جبل      على أرض مساوية من العقيق      ف
 ).11-9: 24اخلروج  (» وأكلوا وشربواالربفرأوا « )الصفري(األزرق الشفاف 

إنّ الـربط السـردي للطعام بانتصار احلياة على املوت يشكل احلكايات املتسلسلة لكل من إيليا                
1: 17امللوك األول   ( به   فاملشهدان االفتتاحيان لقصة إيليا، حول كون الغربان ُتطعمه وتعتين        . وأليشاع

خيتتمان مبشهد انبعاث ابن    ). 16-8: 17امللوك األول   (الدقيق السحرية   ، وحـول األرملة وجرة      )7-
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تبدأ احلكاية املوازية يف سلسلة أليشاع بقصة        بشكل مماثل، ). 24-17: 17امللـوك األول    (األرملـة   
 ).7-1: 4امللوك الثاين (األرملة، وكوز الزيت السحري 

إنّ ). 17-8: 4امللوك الثاين   (يشاع وتعتين به    تلي ذلك قصة ضيافة امرأة الشونيم الغنية اليت تطعم أل         
). 37-18: 4امللوك الثاين   (قصيت اإلطعام هاتني ختتتمان بعدئٍذ بقصة أليشاع الذي حييي ابن الشونيمية            

 اليت تلي   فالربط بني حكايات اإلطعام والصراع بني احلياة واملوت يتأكد يف احلكايات القصرية الثالث            
تعمل األخرية تنويع الربص ألنه يرمز للموت، يف حني يكون املصاب بالربص            مباشرةً، حىت عندما تس   

ُتوَصلُ قصة عالج أليشاع طعام املوت بالدقيق السحري        . هـو خادم امللك نفسه وليس ابنه احملبوب       
حبكاية مقتضبة عن إطعام مئة رجل بعشرين رغيف من اخلبز وبقاء فضالة            ) 41-38: 4امللـوك الثاين    (
 ).44-42: 4اين امللوك الث(

يـتأكد تأثري األمناط اخلطابّية، اليت تؤثر يف إبداع الشخصيات احلكائية، وتطور احلبكة، وترتيب              
وتركيـب املشاهد واألحداث على األناجيل، يف تنويع مثري لالهتمام على قصة اخلادم احملبوب لقائد               

ياة شخصية مركزية تقوم    هـذه القصـة ميكن أن توسع فهمنا لكيف أنّ املشاهد يف قصة ح             . املـئة 
فحكاية إشفاء ابنة املرأة    . إنّ التأثري من التراث األقدم هو شكلي وإنشائي       . بوظيفـتها كتعليق كتايب   

كما يف قصيت قائد    . تفتتح حلقة من ثالث حكايات    ) 30-24: 7؛ مرقس   28-21: 15مّتى  (الكنعانّية  
.  كآية على امللكوت   »قة على الغريب  الشف«املـئة والشونيمية، تدور فكرة هذه القصة حول موتيف          

ارمحين «: ما يسلط الضوء عليه عن طريق السجال اهلزيل حول حق املرأة يف أن تطلب الشفقة              ] وهو[
إهنا، مثل شونيمية أليشاع، ملحاحة للغاية يف سعيها إلجبار يسوع على إشفاء            . »داودبن  يا سيدي يا  

اصرفها ألهنا  «فيتوسلون إىل يسوع أن     .  حياولون التخلص منها   ابنـتها احملبوبة إىل درجة أنّ التالميذ      
. ، معّرضني القصة إلحدى اخلطابات األكثر مركزية يف الكتاب العرباين         )23: 15مىت   (»تصيح وراءنا 

ـًايعاملها يسوع مثل عدو يبكي طل      خيربها أنه ُمْرسل فقط    ). 42: 18املزامري  ( للنجدة حيث ال جندة      ب
مرة .  ومع ذلك فإهنا تواظب، راكعة أمامه ومرة أخرى تطلب عونه          » الضالة إسرءيلخـراف   «إىل  

ـًاأخـرى يرفض، جمادالً وملتز     ] إسرءيلبين  [ليس عدالً أن يؤخذ خبز البنني       « مبجاز احليوان، أن     م
لثالثة والنهائّية،  يف حماولتها ا  . وصمة عرقية ميكن أن تلقاها     أي   كوصمة جيدة مثل  ،  »وُيطرح للكالب 

ـًاحىت الكالب أي  «: فإن غريبتنا تبز جماز يسوع مبجازها       تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة        ض
. إنّ التواضع غري املتكلف للمثل بالكاد خيفي تعليقه الفقهي على التوراة          ). 27: 15مـىت    (»أرباهبـا 

 : فاالستشهاد اخلفي بسفر الالويني ضمين
وكرمك ال تعلله   . ولقاط حصيدك التلتقط  .  أرضكم ال تكمل زوايا حقلك يف احلصاد       ًدايوعندما حتصدون حص  
 ).22: 23؛ على حنو خمتلف 10-9: 19الالويني (للمسكني والغريب تتركه . ونثار كرمك ال تلتقط
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م ، يعترف يسوع، عندما يقّر باهلزمية يف السجال وخيت        »إميان كبري «فلديها  . تفهـم املرأة الكنعانية   
 منها يف تصوير لوقا حلب قائد املئة وشفقته على          ًداللقصة موازية قريبة ج   ). 28: 15مّتى  (أمثولة مّتى   

منوذج لدور تؤديه على حنو مشهور شخصيات ] وهو[خادمه يف أن الغريب يرمز إىل اإلميان الصادق،         
 .، وروث وأيوب)38التكوين (مثل ثامار 

ـًايف حني يقدم مرقس مثاالً ملمو      مرقس ( يف عالج الرجل األصم ليخلق خامتة ملخصة لسلسلة       س
 : ، يقدم مّتى معجزات يسوع يف قائمة موجزة رباعية ُتقدم يف صيغتني خمتلفتني)31-37: 7

وطرحوهم عند قدمي   . فجاء إليه مجوع كثرية معهم عرج وعمى وخرس وشلَّ وآخرون كثريون            
رس يتكلمون والشل يصّحون والعرج ميشون والعمي       حىت تعجب اجلموع إذ رأوا اخل     . فشفاهم. يسوع
 ).31-30: 15مىت  (إسرءيلوّجمدوا إله . يبصرون

ـًاخطاب ، هذا امللخص يردد صدى جواب يسوع على تالميذ يوحنا يف إجنيل لوقا، عندما يعطي               ي
 :قائمة من ست آيات على امللكوت

والصم يسمعون واملوتى يقومون واملساكني      إنّ العمي يبصرون والعرج ميشون والربص يطهرون          
 ).22: 7لوقا (يبشرون 

كما هو واضح، ال ينفصل     . تقوم قصص املعجزات يف إجنيل مّتى بوظيفتها كشروحات للملكوت        
. دور يسـوع كمجترح للمعجزات وكمعلم لألمثولة عن شخصية يسوع كنيب، يعلن عن امللكوت             

 حني تتطور شخصية يسوع كشخصية متماسكة       تفـيد فصول حياة يسوع أمثوالت للملكوت، يف       
ـًاخطاب إذا كانت هذه املالحظة صحيحة، ينهار األساس ليسوع        .  مشتركة بني كل األناجيل الثالثة     ي

إنّ شخصية  ). يسوع التاريخ (و) مسيح اإلميان (الـتارخيي لشفايتسر، كما ينهار التفريق الفقهي بني         
 .األناجيل واحدة ومتماسكة

إنّ يسوع، إذ يتوج قصة أليشاع      . ى بآيات امللكوت مشهد ثالث خيتم ثالثيته املوجزة       يلي قائمة متّ  
ـًايطعم رجاله املئة بعشرين رغي    ] وهـو [ .  ويتبقى لديه شيء من الفضالة، حيول شفقته حنو احلشد         ف

فتات «فسبعة أرغفة وقليل من السمك تكفي بالكاد إلطعام أربعمئة، ومع ذلك يتبقى سبع سالل من                
تتكشف اجلذور الكتابّية   ). 44-42: 4؛ انظر امللوك الثاين     10-1: 8؛ مرقس   39-32: 15مّتى   (»اخلبز

إذ يقف احلشد يف صحراء أليشاع، يف حني يكون الرسول غري راغب            . للقصـة يف سطرها االفتتاحي    
ى على  مثلما تردد موعظة يسوع على اجلبل صدى موس       . يف إبعادهم جائعني لئال يوهنوا يف مسريهتم      

، كما أهنا تردد إطعام     »على اجلبل «، فإن قصة إطعام أربعمئة تؤطر       )27: 7-1: 5مّتى  (جـبل سيناء    
املالئكـة إيليا يف حوريب، يف حني يسأل التالميذ يسوع أين يوجد اخلبز يف الصحراء؟، وهو املكان                 

ربعمئة شكالً  إنّ لقصة إطعام األ   . الـذي وضعت فيه قصص اإلطعام اإلعجازي منذ حكايات القفر         
ـًاخمتل ـًا قري ف  منها يف حكاية أخرى من حكايات العهد اجلديد، ُتقدم يف كل األناجيل املعترف هبا               ب
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: 9؛ لوقا   44-30: 6؛ مرقس   21-13: 14مىت  (يطعم يسوع أربعمئة خبمسة أرغفة ومسكتني       . األربعة
اء، تؤطر قصة اخلمسمئة يف     كمـا يف قصة إطعام األربعمئة يف الصحر       ). 13-1: 6؛ يوحـنا    10-17
تنتقل نسخة مّتى من القصة ببساطة وبشكل مباشر إىل املوتيف اخلتامي، حتمل فيه             . »مكـان خاوٍ  «

 اجلديد، الذي تغذيه األسفار اخلمسة للتوراة وتراثا        سرءيل سلة من اخلبز الثقل الرمزي إل      ةاثنـتا عشر  
، مع أهنا تستعمل خطابة تفسريية على حنو مشابه،         أمـا األناجيل األخرى    .]16[أورشـليم والسـامرة   

فلوقا، الذي يربط القصة بإرسال اإلثين عشر لنشر امللكوت         . فتتضمن عناصر داعمة أخرى يف طبعاهتا     
تعيد ). 11: 9لوقا (، يستعمل قصة إطعام يسوع لشرح امللكوت    )6-1: 9لوقا  (إىل اجلـيل اجلديـد      

ـًاحكايـة مرقس األكثر توس     وحدهم يف املكان اخلايل لكي يكون يسوع وتالميذه       ال موتيف    استعم ع
يتم اختالق البعد لكي ينظروا بعني العطف على احلشد، الذي يتبع           ). 32-30: 6مرقس  (الصـحراء   

يشري ). 34: 6مرقس  (» خراف ال راعي هلا   « القدمي   إسرءيليقـوم احلشد بوظيفته بوصفه      . يسـوع 
من اخلماسية، عندما أخرب يهوه موسى أنه جيب أن يبقى وميوت يف القفر             مرقس إىل خامتة قصة القفر      

كما يف قصة   . »خراف بال راعٍ  «وطلب موسى أال يترك الناس وحدهم، مثل        ) 23-12: 27العـدد   (
ـًايشوع بع  أليشاع، أعطي -خالفـة إيلـيا     من روح موسى لكي يكون مبقدوره أن يتلبس دوره          ض

متارس شخصية  .  إىل األرض املوعودة   إسرءيل، الذي يقود    )23(حل للمزمور   وميارس دور الراعي الصا   
ـًايسوع يف إجنيل مرقس أي     إنه يعطف على احلشد،    .  دور يشوع يف الفصل التايل من إجنيل مرقس        ض

 ).36-34: 6مرقس (يعلمهم ويطعمهم، مع أنّ التالميذ الالمتعاطفني قد طردوهم 
ـًامن سفر العدد وظيفة خمتلفة متا     نفسه  املشهد  إنّ السـتعمال مّتى       يف تطور شخصيات يسوع     م

). 15(فهو ُيستعمل إلغالق سلسلة من قصص املعجزات، مشاهبة للقصة الثالثّية لإلصحاح            . وتالميذه
يقوم ). 36: 9مّتى   (»اخلراف بال راعٍ  «مـثل موسى، يعطف يسوع على احلشد ويقارن الشعب ب         

ُيشبه احلشد الكبري حبصاد، الذي ُيعطى من أجله دور         . كمقدمة إلرسال التالميذ  املشـهد بوظيفـته     
كما يف التعليق على أمثولة إطعام األربعمئة يف        . السـيد، يف حـني أنّ التالمـيذ هم عمال يف احلقل           

، يعتمد مّتى على جيل إشعيا الذي يطلب آيات قبل اإلميان بامللكوت لكنه ال يفهم               )15(اإلصـحاح   
 .آليات قد جرى تقدميهاأنّ ا

، يف حني يعتقد )12-1: 16انظر مىت (ميـنح الفريسيون والصدوقون دور اجليل الضائع لسفر مّتى       
التالمـيذ أن قصـص املعجـزات كانـت يف احلقيقة حول اخلبز وخيلط ذاك اخلبز خبمري الفريسيني                  

ري اخلبز بل من تعليم     فهموا أنه مل يقل أن يتحرزوا من مخ       «والصـدوقني يشـرح مـّتى لقرائه أهنم         
حيتفظ املشهد املوازي يف إجنيل مرقس بدوره اخلطايب        ). 12: 16مـّتى    (»الفريسـيني والصـدوقيني   

يف حني يلعب الفريسيون    . كأمثولة، فالتالميذ ُيبقون يف اجلهل ويتم التشديد على افتقارهم إىل الفهم          
 أصعب من   ًرا، فإنّ التالميذ يؤدون دو    )13-11: 8مرقس  (آية وُيرفض    دور هذا اجليل، الذي يطلب    
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: إهنم جيب أن ينفصلوا عن مخرية الفريسيني      . إهنم الصم والعميان، جيل حيتاج إىل اإلشفاء      . دور اجلهل 
 مع أنّ تالميذ مرقس ال يصلون إىل مستوى تالميذ مّتى يف الفهم، فإنه يضع               .»هل قلوهبم متقسية؟  «
ـًاأسا ـًا آم س عندما كسرت األرغفة   . بالسؤال، أال تذكرون؟  ] حتوهلم إىل الدين اجلديد   [ الهتدائهم   ن

ولكي . ؟)21-14: 8مرقس  (اخلمسة للخمسة آالف وعندما كسرت األرغفة السبعة لألربعة آالف          
 من أنّ قّراءه ليسوا بكثافة التالميذ الذين يتماهون هبم، يضيف مرقس أمثولة لكي يصرب               ًدايكون متأك 
هل «يسأل، . يأخذ يسوع يد رجل أعمى ويقوده خارج القرية لكي ُيشفى. أن ُتروى قصتهقارئه إىل 
ـًاتبصر شي  أبصر كل  «و. . مرة أخرى، يشفيه    . »أبصر الناس كأشجار ميشون   « فريد األعمى    ،»؟ئ
ـًاإنسان جل  ).26-22: 8مرقس  (»ي

تيف املكان اخلايل وموتيف    إنّ أحـد جوانـب قصص اإلطعام يبدو للوهلة األوىل أنه يصطدم مبو            
عندما تكون القصة جاهزة لكي ُيطعم احلشد، يأمر        . الصـحراء اهلامني للغاية يف تراثي إيليا وموسى       

 فيه  10: 6؛ يوحنا   19: 14؛ مّتى   39: 6مرقس   (العشب األخضر يسوع التالميذ أن ُيجلسوا الناس على       
حراء، مثل تشبيه مرقس للحشد     إن موتيف العشب األخضر يف الص     ). »عشـب كـثري يف املكان     «
من سفر  ) 27(، مأخوذ من قصة خالفة يشوع من اإلصحاح         )34: 6مرقس   (»اخلـراف بال راعٍ   «ب

ن ُيستعمالن  ي، اللّذ )23 و   78(إنه يدخل سرديات األناجيل بسبب الترابطات مع املزمورين         . التثنـية 
ـًا ألجـل حكايتـنا      ، هل ميكن ليهوه أن يفرش مائدة يف  )78(زمور  السؤال املركزي يف امل   . أساسـ

ال يشعر داود باخلوف يف وادي املوت       ). 23(القفـر؟، يـردد صـدى مقطع ذي صلة من املزمور            
يهوه هو الراعي، ). 5-4: 23املزامري (بصـحرائه ألن يهوه قد فرش مائدة له على مرأى من أعدائه   

31-17: 34 حزقيال(يعرض نص آخر    ). 2: 23ري  املزام(الذي يقود داود خروفه إىل العشب األخضر        

 أكـثر كونية ليهوه بوصفه قاضي العامل وللبشرية بوصفها الغنم الذي يرعاه خادم يهوه،               ًراتصـوي ) 
، الذي ميأل الفراغ    حزقيالإنّ نشيد   . يف حضرة يهوه، هم أغنام عشبه األخضر      . داود، الذي يطعمهم  

 بوصفه الراعي الذي يريب قطيع يهوه مثلما أن         داود، يقدم   )78 و   23(ورين  يف أمثوالت الراعي للمزم   
إنه، . إنه األمري الذي جيلب لغنمه ميثاق سالم جديد       ). 2(آدم هو بستاين يهوه يف قصة سفر التكوين         

شبيه يف حني ينتقل ت   . إذ يبقى مع جماز الغنم، يطرد الوحوش الربية الضارية اليت تغري على قطيع الراعي             
ـًا بشكل متقلقل بني عامل السياسة ومرعى الغنم، تقدم صورته الرعوية لسالم امللكوت أي             حزقيال  ض

ـ  ـًا مثال ًرامط ـًا يف املوعد الصحيح وانعتا    ًرا حتمل مثا  ًرا يف مومسه الصحيح، أشجا    ي ـًا دائ ق  من نري   م
جيمع ما بني تشبيه موسى     ) 6: 72املزامري   (72مور  إنّ موتـيف العشـب األخضر يف املز       . العـبودية 
ـًا مع الشخصية املسيحانية خلادم يهوه بوصفه مل       راٍعمن دون   بالقطيع   ـًا وراع ك إنه يطعم شعب   . ي

األذالء الوضيعني  : إنّ عدالة هذا امللك الراعي حترص على وحتقق االفتداء ألربعة         . يهوه ليجعلهم شعبه  
ـًاعدالته مطر خصيب، يهطل على عشب حمصود حدي       . تاجني واليائسني والفقراء واحمل  حكمه هو  . ث
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حكم أيوب، راعي الصحراء الشرقية وامللك الفيلسوف، الذي هطلت كلمات مشورته ذات مرة مثل              
ء  واأليتام، العميان والعرجان، والفقراء والغربا     راملفاليائسون والضعفاء، األ  . قطرات املطر على شعبه   

هذه هي األصداء احمليطة    ). 25-7: 29أيوب  (كـلهم وضـعوا أملهم فيه مثلما يتأمل العشب باملطر           
 .بشخصية الراعي اليت يستحضرها مرقس للغنم الضائع لقصته

ينتج كل تنويع على قصة إطعام أليشاع أمثوالت تعتمد اعتماًدا مباشًرا اخلطابة املعتمدة منذ زمن               
 ثالثة نصوص، واحد من سفر املزامري، واثنان من اخلماسية، مفيدة           مثة. طويـل لبـناء األسـطورة     

ـًا خصي الطويل، العاكس  ) 78(يفتتح املزمور   .  يف فهـم تطـور مثل هذه األمثوالت القصصية         صـ
ـ  ـًاتارخي ـًا بسؤال ثيمي يف سياق تفسريي وخيتم بتنويع على دور يشوع بوصفه راع            ي يبدأ النشيد  . ي

ـًاكخطـاب موجه تربو    جيب على جيل   . إنه يتكلم باجملاز واألحجية   . إسرءيل، يعكس قصص قفر     ي
ينبغي أال يكون   .  مثل اجليل الضائع للقفر    ًدا متمر ًدااملستقبل أن يتعلم الفهم، أن يتجنب أن يصبح عني        

صان من خالل   إنّ متّرد وشك اجليل الضائع يلخ     . الربالـناس مـثل آبائهم بل أن يضعوا أملهم يف           
ـًاهل يقدر أي  .  أن يرتب مائدة يف الربية     الربهل يقدر   «: األسئلة ـًا أو يهيئ حل   ًزا أن يعطي خب   ض  م
؟ مع صدى مزدوج قوي إليليا وموسى، يفسر املن يف إحدى القصص            )20-19: 78املزامري   (»لشعبه؟
؛ امللوك  40: 105؛ انظر املزمور    25: 78  املزامري(أخرى  ] قصة[ويف  . »خبز املالئكة وزاد وفري   «بأنـه   
فقد تاب الناس   .  كمقابل للربكة والعقاب   إسرءيليف قصـة القفـر، يسرد إطعام        ). 8-6: 19األول  

 .ومع ذلك، عندما شبعوا، متردوا.  هو خملصهمالربوتذكروا أنّ 
ة يهوه يف سفر اخلروج الذي      تفتتح حكاي . تعرض اخلماسّية طبعتني متوازيتني من اإلطعام يف القفر       

إذ يشكو الناس، اجلائعون إىل القدور املمتلئة باللحم اليت كانوا          . يعـيل شـعبه عـلى فكرة التمّرد       
إنّ يهوه، الغاضب من جحودهم، يعطيهم      ). 36-2: 16اخلروج  (يتـناولوهنا يف مـا مضى يف مصر         

ـًاالـلحم ليأكلوه مساًء واخلبز ليأكلوه صبا       من القصة تصور السلوى، اليت متّر فوق       هذه الطبعة   . ح
إهنا تركّز على أمثولة خلقية،     . الذي ُيقدم كل صباح   ) »ما هذا؟ «(يني كل ليلة واملن     سرءيلمعسكر اإل 

ـًايون بالطعام ملدة أربعني عا    سرءيلهكذا، تزّود اإل  . تدعـم اسـتراحة يـوم السبت        إىل أن دخلوا    م
إىل تنويع لقصة املن املفقودة اآلن      ) 34-4 :11العدد  (صة السلوى املوازية    تشري ق . األرض املوعـودة  

إذ . فاملن، بسبب كل أصوله املالئكية، مضجر     . بالنسبة لنا لكي تبين أمثولة هزلّية حول النهم واجلزاء        
السمك واخليار، البطيخ، الكراث، البصل     : يـتوق الناس إىل نوعية وتشكيلة املطبخ املصري األشهر        

ـًاإنّ يهوه، الذي ميثل دائ    . ال شهية هلم للمن   . ثوموال  دور األب اجملهد يف قصص القفر وحياول أن         م
إنّ وظيفته كجليس   . يردد موسى صدى شكواهم بالنيابة عنه     . يشـبع طفالً ال يشبع، يفقد أعصابه      

مل املريب  كما حي «: فالرب هو الذي أجنب شعبه، لكن موسى عليه أن يربيهم         . أطفال هي كبرية عليه   
 كما أن القصة تردد صدى موسى       .»مـن أين يل حلم حىت أعطي مجيع هذا الشعب؟         . . الرضـيع   
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، فإنّ يهوه يأمر موسى بأن      )18اخلروج  (املرهق والشيوخ السبعني الذين حيكمون على الناس يف سيناء          
يقوم يهوه بدوره    يساعدونه وس  إسرءيلإنّ موسى سيجعل شيوخ     . خيتار سبعني لكي يقتسموا روحه    

خيرج من  «بـتأمني الـلحم إلطعـام الشـعب، ليس ملدة يوم أو يومني بل ملدة شهر كامل، حىت                   
 )!.20-19: 11العدد (مبنطق ولغة اجلزاء الكتايب فإهنم سريفضونه ألهنم رفضوا يهوه . »مناخريكم

ة حلقية ال تنتهي    قص: إنّ إعادة السرد االستطرادّية للقصص من خالل التكرار والتنقيح هي جلية          
يكرر عبور روح موسى إىل الشعب، املمثَّل       . لـلملكوت الوشيك من احلكم اإلهلي لكل جيل جديد        

بشـيوخه السبعني، يف التراث بأشكال عديدة، فتكرارات العهد اجلديد هلذا املوتيف اخلصب تشمل              
املشهد على هنر األردن، والسحب املتفتحة يف ) 41: 1لوقا (ارتكاض يوحنا، الذي يتقافز يف رحم أمه      

وبألسنة النار، اليت جتلب النار إىل جيل       ) 10: 1مرقس  (مـع هبوط الروح على اخلليفة املختار ليوحنا         
ـًايف كل هذه املشاهد، يكون انتشار الروح أساس       ). 4-1: 2،  8: 1أعمال  (جديـد مـن الشهود        ي
غري حمدود، ميتد إىل مشهد التالميذ، بنشوة من الناحية اجلوهرية، إنّ خط القصة . لفهم التراث للتقوى
إهنم، إذ يكادون يسكرون باخلمر اجلديد للمهرجان، ميتلئون        ). 13-1: 2أعمال  (كـل لغات العامل     

 ًداإهنا حياة تغزو دنيا األموات، عندما يدخل يسوع ملكوته سي         . بروح التقوى لتفيض على كل األمم     
ـًاومسي : 110؛  11-8: 16؛ املزامري   5-1: 3؛ يوئيل   2: 23وئيل الثاين   انظر صم . 36-5: 2أعمال   (ح

 فيجيبهم بتفسري لدور    ،»ماذا سنفعل؟ «هذا املشهد القيامي خيتم باليهود األتقياء يسألون بطرس         ). 1
توبوا وليتعّمد كل واحد منكم على اسم يسوع املسيح لغفران اخلطايا           «: يسـوع بوصفه إيليا جيله    

ـًاهذا التفسري يرد على أمنية موسى بأن يكونوا مجي        ). 38: 2أعمال   (»لقدسفتقبلوا عطية الروح ا     ع
كشرح وتكرار للتراث األسبق تؤكد األناجيل ضخامة احلشد وافتقار التالميذ إىل الفهم لكي             . أنبياء

 .يتم إطعام الكثريين
). 78(زمور  إنه مثل موسى سفر العدد ومثل داود، راعي امل        . تركز األناجيل على شخصية يسوع    

تردد شفقة  . إسرءيلمبقدورمهـا أن يفرشا مائدة يف القفر وأن يقدما اللحم واخلبز ألجياهلما من بين               
ـًافأمساكه وخبزه تردد صدى اللحم واملن يف قصة القفر، متا         . يسوع صدى شفقة يهوه على شعبه       م

 يف سفر العدد بوصفهم     إسرءيلعـندما تنظم احلشود يف سرايا كجيش اخلالص يف حماكاة ملعسكر            
ـًا فكر ـًايتقاسم التراث الواحد، املترابط، عامل    . جيش يهوه  ـًا مشتر ي هذه التراثات املكررة متثل    . ك

ـًام ـًا رسالة وهدع  . مشتركنيف
عـندما تفسح قصة يوحنا املعمدان الطريق لقصة خلفه، يسوع، فإن دور تالميذ يسوع يستحوذ               

إنّ ). 2: 9لوقا  (» وليشفوا املرضى الربيبشروا مبلكوت   «إذ يرسلهم يسوع ل   .  مركز املسرح  عـلى 
هل هو يوحنا، قد قام     «. السؤال حول من يكون يسوع؟ هو كل ما يقال، موقظاً حىت اهتمام امللك            
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 يلح احلشد،   .؟)14: 6مىت  : أم إرميا (؟ هل هو إيليا أم نيب آخر من األنبياء          )7: 9لوقا   (»من األموات 
ـًامطال إنه . اإلحلاح ذو أمهية  ). 12-11: 9لوقا  (يشفيهم يسوع ويتحدث عن امللكوت      .  بأن ُيشفى  ب

يسـبب توقف احلبكة لفترة قصرية عندما حيتاج احلشد، وقد كرب اآلن إىل مخسة آالف، إلطعامه يف                 
 احلبكة ويأخذ يسوع إىل     حاملا يتم إطعامهم، يعيد املؤلف قصته إىل خط       ). 17-12: 9لوقا  (القفـر   

مكان مهجور آخر، حيث يركز التالميذ مرة أخرى على السؤال املركزي لقصة الدغلة املشتعلة بني               
لقد عرف السؤال يهوه بأنه      .]17[)9-2: 6،  18-13: 3اخلروج  ( من أنت؟    »من أنا؟ «: موسى والرب 

 ميكن  حيث،  )عمانوئيل(سم طفل،   تنويع يكرره إشعيا كا   ] وهو[،  )12: 3اخلروج   (» معكم الرب«
 يف قصة يسوع، يعاد استعمال    ). 14: 7إشعيا  (أن يقـوم بوظيفته كآية على حضور يهوه يف احملاكمة           

يف ترديد  ). 23: 1: مىت( ألجل يسوع كآية على احلضور اإلهلي يف الربكة          الربإشـعيا كاسـم     أي  
من يقول احلشد أنين؟، يوحنا؟، إيليا؟،      : من خالل التكرار  العهـد اجلديد ملسألة اهلوية، خيلق التوكيد        

ـًاأحـد األنبياء؟، مثب     قصته بقول مكرر مرتني، كل واحد يردد سؤال تالميذ يوحنا، حيول املؤلف             ت
) 20: 9لوقا  ( يسأل يسوع تالميذه     »من تقولون أنين؟  «: سـؤال قصته إىل مجهوره وتفسري حكايته      

إنّ يسوع، الذي حيظر على     . »الربمسيح  «: العامل، جييب بقوله  وبطـرس، الـذي يبطل كل كالم        
التالميذ مناقشة القضية، خيربهم أنّ ابن اإلنسان هذا جيب أن يعاين، وأن ينبذ وُيقتل، أي، مثل يونان،                 

 بشكل واضح كلفة أن يكون تلميذًا       ًدا، حمد )22: 9لوقا  (ميكن أن يقوم من األموات يف اليوم الثالث         
 حكم كخطاب حول املنطق اجلزائي إلنقاذ أو         يف عـودة القصة إىل ثيمتها املركزية، ُتقدم أربع         .لـه 

 : خسارة املرء حياته
ألنه ماذا ينتفع اإلنسان    . ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا خيلصها      . فإن من أراد أن خيلص نفسه يهلكها      

كالمي فبهذا يستحي ابن اإلنسان مىت      ألن من استحى يب وب    . لو ربح العامل كله وأهلك نفسه أو خسرها       
ـًاح. جاء مبجده وجمد األب واملالئكة القديسني      ـًا أقول لكم إنّ من القيام ههنا قو        ق  ال يذوقون   م

 ).27-24: 9لوقا  (الرباملوت حىت يروا ملكوت 

 ملكوت  ال يذوقون املوت حىت يروا    «إنّ كون يسوع يتكلم إىل أولئك الذين بني مجهوره، الذين           
. يبعد مركز اهتمام احلكاية عن شخصية يسوع      ) 1: 9؛ مرقس   27: 9؛ لوقا   28: 16مـىت    (»الـرب 

كما انتظر موسى   . يتبع قالب قصة التجلي اإلهلي يف سفر اخلروج       ] التقمص[فـتقدمي مشهد التحول     
ى كل الشعب،    ملتهمة يف مرأ   ًراسـتة أيام على جبل سيناء قبل أن يكشف جمد يهوه نفسه بوصفه نا             

 يف  »األيام الثمانية ملهرجان السبت   «(كذلـك يوصف مجهور يسوع بأنه ينتظر ستة أيام للملكوت           
يكون يسوع على اجلبل مع بطرس . ، إىل أن تتحول هيئة يسوع )16: 24؛ انظر اخلروج    28: 9لوقـا   

 وأبيهو  ، يف حماكاة ملوسى، الذي صعد اجلبل مع هارون وناداب         )1: 17مـىت   (ويعقـوب ويوحـنا     
 ).1: 24اخلروج (
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هـذا االرتـباط اإلبداعي الشديد لألحداث يف قصص يسوع مع أحداث مشاهبة يف قصص إيليا                
عندما يدخل يسوع يف مناقشة     . فالربط واٍع وصريح وذو داللة    . وموسـى ليس جمرد ارتباط ضمين     

وجهه مثل وجه   . انتشائية مع إيليا وموسى، يكون على جبل، بثياب بيضاء ووجه يشع مثل الشمس            
6-5: 10دانيال  ( وجه الرجل يف رؤية دانيال       اويشبه كثريً ) 30: 34؛ انظر اخلروج    2: 17مىت  (موسى  

). 6: 15،  16-12: 1الرؤيا  ( املالئكة يف سفر الرؤيا      »جمد« أو مثل ثياب و    »رجل«أو ذو وجه مثل     ) 
موسى : ثالثة تراثات ) 36-22: 9لوقا  (مظال  يف قصة األناجيل، يعكس اقتراح بطرس أن يبنوا ثالث          

ـًاالسامريني، إيليا اليهود ويسوع نفسه، ويبدو للوهلة األوىل مسيح         ـًا بشكل صارخ،وحىت حلول   ي  ي
ـًاإطاح[ إنه يقارن  .  إمنا احلماسّية باقتباس   ًداومع ذلك يرفض املؤلف هذه التنافسّية غري البارعة ج        ]. ي

: 9انظر لوقا   ( العبد املتأمل إلشعيا     إسرءيلب) 22: 3لوقا  (د هنر األردن    اإلهلي عن يسوع، كما يف التجلي     
هو ذا عبدي الذي   : 1: 42، وإشعيا   ]أو احلبيب [املختار   هذا هو بين  : صـوت من السحابة قائالً    : 35

إنّ لوقا، إذ يرفض اقتراح بطرس، يعطي بدالً من ذلك يسوع           ). أعضده خمتاري الذي سرت به نفسي     
مصاحلة األب السامري مع ابنه     :  املنفذ شريعة موسى حوريب الذي أسنده مالخي إىل إيليا، أي          دور

ـ    اجليلني األكرب  :  بالتغلب على انقسامات موسى السامرة وإيليا أورشليم       إسرءيل ًداالـيهودي؛ موّح
  .]18[واألصغر، جيل الشيوخ والفتيان

. جملد املنقول من موسى وإيليا إىل يسوع ومنه إىل التالميذ         يشرح التراث األكرب تشديد لوقا على ا      
لقد أقام يسوع ابنه يايرس من بني األموات، ما مسح للحكاية بأن تلتفت إىل ثيمة موت يسوع نفسه                  

ـًابوصـفه حد   ـًا قيام ث ـًارغم أن عرضي مرقس ومىت للتجلي اإلهلي متماثلني تقري        . ي ، إذ خيتلفان   ب
ـًاأسا إنّ اخلطاب  .  تقدميهما لبطرس، فإن لوقا يستكمل املشهد بثيمة انتصار احلياة على املوت            يف س

يأيت يف أثناء الصالة    ] حتّول اهليئة [فالتقمص  . يدعم الوظيفة اإليضاحّية حلكايته   ] املريدية[حول التتلمذ   
ى وإيليا  موس. إذ متّ تـبديل وجه يسوع وأصبحت ثيابه ذات لون أبيض ساطع           ). 36-28: 9لوقـا   (

ـًايف حني أن مرقس ومىت ال يذكران شي       . يتكلمان معه   من صالة يسوع وال مما يناقشه موسى وإيليا     ئ
 الذي  »خروجه«ويسوع، يربط لوقا املشهد حبكايته األكرب بإخبار مجهوره أهنم كانوا يتكلمون عن             

لكتايب الضمين أقوال موسى،    يردد تعليق لوقا ا   ) 31: 9لوقا   (» أن يكلمه يف أورشليم    ًداكـان عتـي   «
يردد . عـندما يلعب بالظالل الداللية للستر الذي ُيكشف، وعن غري العارف، ومع ذلك فهو شاهد              

حتول وجه يسوع صدى املشهد يف سفر اخلروج الذي يعقد فيه موسى سجاالً مع يهوه يف القفر ألنه                  
 هذا السجال يتطور مباشرةً إىل      ).13: 33اخلروج   (» وجيد نعمة يف نظره    الربيعـرف   «يـريد أن    

 هو عالمة   إسرءيلإنّ حضور يهوه يف     ). 35،  34-12: 33اخلروج   (»الربوجه  «خطـاب حـول     
عندما يسأل موسى يهوه، يف مشهد      . إنه يسم اختالفهم عن كل الشعوب األخرى يف العامل        . نعمـته 

 :  جيد يهوه الطلب مستحيالً،)18: 33اخلروج (ُيحال إىل مشهد قبله، أن يظهر له جمده 
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. وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم      . وأنادي باسم يهوه قدامك   . فقال أجيز كل جوديت قدامك    
 ).20-19: 33اخلروج (ألنّ اإلنسان ال يراين ويعيش . وقال ال تقدر أن ترى وجهي

يهوه سيحميه من   . موسى سيختىبء يف شق يف الصخرة حينما ميّر جمد يهوه         . ختـتم اجملادلة بتسوية   
ال يرى  . االنكشاف بيده، هبذه الطريقة، اليت تالئم القدرة البشرية على معرفة املاضي وليس املستقبل            

من هذه التجربة، يتوصل موسى إىل      ). 8-5: 34اخلروج   (ًداموسـى سـوى قفـا يهوه وخيّر ساج        
 : استنتاج مذهل ذي أمهية يف فهم إعادة استعمال لوقا هذه اجملازات
وأغفر . فإنه شعب صلب الرقبة   . وقال إن وجدت نعمة يف عينيك أيها السيد فليِسْر السّيد يف وسطنا            

ـًاإمثنا وخطيتنا واختذنا مريا  ).9: 34اخلروج ( لك ث

يف حماكاة هلذا   ). 24-22: 3مالخي  (هـذا هـو األساس لدور إيليا يف مصاحلة أجيال املستقبل            
امللوك األول  (وقا تقنيات الترديد من التجلي اإلهلي إليليا يف حوريب          التجلي اإلهلي ملوسى، يستعمل ل    

إنّ قصة  . فاملسرحية املتواصلة، اليت تطور سالسل من التراث، بالكاد ُتستنفد باألمثلة املعطاة هنا           ). 19
ـًا، عندما جتعل امليثاق علن    )34اخلـروج   (امليـثاق     وسفر) 20(، تردد الوصايا العشر لسفر اخلروج       ي

: 34اخلروج  ( املكتوبة على ألواح من احلجر       »الكلمات العشر «وتعرض طبعتها اخلاّصة من     ) 5(التثنية  
فقد شع وجه موسى    . عـندما يهبط موسى عن اجلبل واأللواح يف يديه، يكون هو الغافل           ). 10-28

الناس يتحدث موسى مع . إنّ الناس، مثل تالميذ يسوع، يكونون خائفني   . الربألنـه تكـلم مـع       
ـًاويعطـيهم كلمات يهوه، عندما تدرك القصة خامتتها يف وجه موسى حمجو             حلمايتهم من إشعاعه    ب

يف سياق خطاب عن موت يسوع القادم، يستعمل إجنيل لوقا قصة           ). 35-29: 34اخلروج  ] (إشراقه[
 اإلهلي عرب   يف سلسلة انتقال اجملد   ) 8: 1أعمال  (حتـّول اهليـئة لـيدخل مباشرةً إىل حكاية الصعود           

يوسع هذا اجملد بكلمات الروح القدس      . مـن موسى وإيليا إىل يسوع، ومنه إىل التالميذ        : األجـيال 
كما يف القصص األخرى من سلسلة إيليا، فإن        . إسرءيلة ألجل نقل كلمات يهوه إىل       رافيالقاعدة اخل 

ـًاثر تعرياملوتيف األك: الثيمة الطاغية هي انتصار احلياة على املوت  . ألسطورة امللكوتف
عـندما تطـور فكرة أوضح عن العامل األديب والفكري لنصوصنا، فإننا حباجة ألن نناقش نظرييت                

ـًاالواعية غال] اإلرجاع[إن سريورة اإلحالة . االسـتعارة واالتكال    لتراث من قبل تراث آخر حتتاج ب
ـًافه موسى ثان  إذ ال ينبغي الكالم عن يسوع بوص      . إىل وصـف خمتلف    ، وال ينبغي أن يفهم يوحنا      ي

ـًا واض ًرافهذا حيول عنص  . املنبعث من املوت  ويسـوع ببسـاطة أكثر مما ينبغي بوصفهما إيليا            من  ح
 مشتركة وقابلة للتبادل فيما بينها ًراعندما يلعب يسوع أدوا . احلبكة إىل توقعات جمتمع تنبع منه القصة      

ـًاة وأنشودة قدميتني، جيوز لنا أي     مع شخصيات أخرى لقص     أن نفكر بالقصص ووظائفها على أهنا       ض
ـًاجيوز فهم سفر عزرا أو األناجيل بوصفها توراة أعيدت كتابتها أو كتا           . قابلـة للمقارنة    أعيدت  ب

 فقصة يسوع يف  . فالشخصيات املتتابعة هم أبطال للثيمات املتتابعة يف قصة متواصلة ال تنتهي          . كتابته
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إجنيل لوقا، مثل قصة أيوب أو موسى، تتكلم إلينا حول العدالة واإلنسانية واحلياة أكثر مما ختربنا حول                 
ـًاأّي من األبطال القابلني للتبادل فيما بينهم غال        هذه القضية سوف تشغلنا    .  هلذا النمط من احلكاية    ب

األسطورة سوف، كما آمل، تتضح أكثر      فاملسامهة اخلاّصة لتراث إيليا يف بناء       . يف كل مراحل دراستنا   
 ألنّ والدة بطل تعرف الثيمة      ًرابإلقـاء نظرة مقتضبة مرة أخرى إىل قصص الوالدة يف إجنيل مّتى، نظ            

 .املركزية لسرديتها

 عمانوئيل وامللكوت) 7/ 2/ 1
 التقنية  هذه. إنّ األمسـاء اإلحيائـية اليت تعّرف وظيفة شخصية القصة، شائعة يف احلكاية الكتابية             

فقبلئٍذ يف قصة اجلنة، على سبيل      . اخلطابـية اإلنشـائية تكون ضمنية عادةً وهي توجه تقدم احلكاية          
عن دورمها يف قصتهما، مثلما     ) اإلنسانية، واألم (املثال، تعرب الشخصيتان املمثلتان إلمسي آدم وحواء        

مي، الذي يعكس الطبيعة الزائلة     الندى، السد (وهابيل  ) املخلوق(يعـرب امسـا االبـنني األولني، قايني         
ـ احليو ـًاميكـن لإلسم أي   ). نات  تؤديه شخصية أو، كما هو احلال مع امسي         ًدا حمد ًرا أن يصف دو   ض

إن .  أمهية فائقةي، أمساء ميكن استعماهلا لوصف حدث ذ  ) يسمع الرب(أو إمساعيل   ) الضحك(إسحق  
ـ   !] إبراهيم[اسـم أبراهام      ولع األب   إسرءيل، مثلما يعكس اسم     "أب ألمم كثرية  "يعرب عن دوره ك

) الويف(يف سفر روث، تكشف أمساء الشخصيات املركزية، روث         . املؤسس وقومه بالصراع مع إهلهم    
هلذه األمساء اإلحيائية وظيفة مشاهبة يف األناجيل،       . ، منظومة القيم اليت تعمل فيها القصة      )القوة(ُبعـاز   
ـًاوخصو  .ص الوالدة اليت تفتتح إجنيلي مىت ولوقا يف قصص

يشرح املالك ليوسف، يف حلم، أن الطفلة مرمي ستلد طفالً جيب أن ُيعطى االسم اإلحيائي يسوع                
ـًاتوضي). 21-20: 1مىت   (»سيخلص شعبه من آثامه   «يشرح املالك أنه    ). املخلـص = يشـوع   (  ح

إشعيا (تصاغ قصته بناًء على فهمه النبوءة       .  آخر لدور إيليا للطفل، يستشهد مّتى بإشعيا السم إحيائي       
ـًاعـذراء سـتحبل وستلد اب     «أن  ) 14: 7 يترجم مّتى ذلك جلمهوره،    . »، سيكون امسه عمانوئيل   ن
مع أن الطفل   ). 12: 3؛ اخلروج   23-22: 1مىت  ( ويعتمد بقوة على تراث سفر اخلروج        ،» معنا الرب«

فالتعبري عن احلضور اإلهلي على األرض من       . ل فعله، مع ذلك   يدعـى يسوع، فإن االسم اإلحيائي يفع      
 .خالل ما يدعوه مّتى ملكوت السماء هو الدور األول لشخصيته

ففي إشعيا، ُيوجد اجملاز يف نقد      . يف سفر إشعيا  )  معنا الرب(يستشهد مّتى مبجاز الطفل عمانوئيل      
 ودمشق، وأورشليم   إسرءيلؤه، ملوك   مفعـم بالسخرية للملك آحاز ملك يهوذا، الذي يهدده أعدا         

يرسل يهوه إشعيا إىل آحاز ليطمئن امللك إىل أهنم لن          ). 20-1: 16؛ امللـوك الثاين     3-1: 7إشـعيا   (
، كآية  )الباقون سيعودون (> شيآر ياشوب <ُيرسل ابنه معه، الذي حيمل امسه اإلحيائي        . ]19[ينجحوا

زمة متكررة مهيمنة يف سفر إشعيا، يشري إىل عودة كل من           يصبح هذا ال  . إسرءيلعـلى مسـتقبل     



 
 

 

70

 وستني  ةال ينبغي عليه أن خياف ملك السامرة، ألنه يف خالل مخس          . السـامرة وأورشـليم من السيب     
ـًاعا ـًاسينكسر أفرامي حىت ال يكون شع«، م  ).9-7: 7إشعيا  (»ب

لتوسيع رسالة ابن إشعيا،    اآليـة الثانـية تعطـى آحـاز، عـندما تستخدم شخصية طفل آخر               
 . شيآرياشوب

ـًاها العذراء حتبل وتلد اب    . ولكن يعطيكم السّيد نفسه آية      وعسالً يأكل   ًدازب.  وتدعو امسع عمانوئيل   ن
ألنه قبل أن يعرف الصيب أن يرفض الشر وخيتار اخلري ُتخلى            . مىت عرف أن يرفض الشر وخيتار اخلري      

 ).16-14: 7إشعيا (ا األرض اليت أنت خاٍش من ملكيه

إنّ والدة طفل   . الطفـل عمانوئيل ليس النبوءة بل اآلية، اليت تؤكد التنبؤ بدمار السامرة ودمشق            
آية الطفل الثاين، إبراز عمانوئيل النبوي للحضور اإلهلي يف امللك           ثالـث إلكمـال النبوءة تضاعف     

ع النبية اليت، مثل املرأة الفتية، تصبح       نام إشعيا م  . اآلشـوري الذي سيأيت ليحول األرض إىل صحراء       
 :حامالً وتلد طفالً يسميه يهوه
ألنه قبل أن   ]. الغنيمة تسرع، الطريدة تستعجل   [> مهري شالل حاش بز   <فقال يل يهوه ادُع امسه      

: 8إشعيا ( يعرف الصيب أن يدعو يا أيب ويا أمي ُتحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك آشور          

3-4.( 

ـًاهجوم ملك آشور بطوفان كبري سيصل من هنر الفرات مكتس         يشبه    كل شيء يف الطريق إىل      ح
، يهزأ إشعيا من األمم املهتاجة، اليت       )2(بصدى للمزمور   ). 8: 8إشعيا  (أورشليم، طوفان يبلغ العنق     

). 6-1: 2؛ انظر املزامري    10-9: 8إشعيا   (» معنا الربألنّ  «حتـيك املؤامـرات ضد يهوه ومسيحه،        
آيات (بدالً من اخلوف من ملكي دمشق والسامرة، يكون إشعيا واألطفال           . ًدايعطي يهوه إشعيا إرشا   

إنّ امللك اآلشوري هو    . فاإلله احلي هو الذي ينبغي عليهم أن خيافوه       . من رب اجليوش  ) وعجائـب 
ساب ضد السامرة   عندما تؤكد أنشودة إشعيا يوم احل     ) 20-11: 8إشعيا  (عمانوئيل الذي جيلب العدل     

 ودمشق، فإنّ موتيف احلضور اإلهلي، املرهوب، يعكس وُيحول إىل أنشودة سالم عندما يصبح الطفل             
ـًا عظي ًراالشعب السالك يف الظلمة أبصر نو     «. الوعد ةيآ يستمّر عمانوئيل يف تقدمي اآليات على      . »م

دة طفل آخر مع ذلك، ابن سيحكم       ُيعلن عن وال  . ، لكـن اآلن على شكل بركة      الـرب حضـور   
ـًاعجي«سوف يسمى   . باحلضـور اإلهلـي على األرض      ـًا، أ ًرا قدي ـًا، إهل ا، مشريً ب ـًا أبد ب  وأمري  ي

 ).6-1: 9إشعيا (إن ملكوت داود هذا لن تكون له هناية، لكنه سُيدعم بالعدل واالستقامة . »السالم
إىل سالم مسيحاين أبدي، الذي تعرضه أناشيد إشعيا لألطفال،         إنّ التحّول الطوباوي من احلرب      

ميتلك تطوير إشعيا الثيمي ملثاله عن ملكوت السالم أرضية         . حيـول يـوم احلسـاب إىل يوم الربكة        
). 24-19: 3مالخي  (مشتركة مع الدور املثايل ملصاحلة األجيال، الذي يسنده مالخي إىل إيليا القائد             

الدمار، : من جهة أوىل  . ، يوم حساب يهوه   )ذاك اليوم (ُيوحى به يف أناشيد     هذا التوازي مع مالخي     
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، الذين جنوا من اآلشوريني، مل يعودوا ميحضون        إسرءيلإن الباقني من    . اخلالص: لكن من جهة أخرى   
يعتمد سفر  ). 21-20: 10إشعيا  (هذه البقية ستعود إىل يهوه باحلق       . ثقـتهم ألولئك الذي دمروهم    

 الطفل من جيل إشعيا، الذي يكرب لريى بالعينني ويسمع بأذنني من            سرءيل على اجملاز السائد إل    إشعيا
 ).16: 7إشعيا (، فيصبح الطفل عمانوئيل الذي خيتار اخلري ويرفض الشر )10-9: 6إشعيا (الفهم 

باالستشهاد .  مّتى إنّ جمـاز إشـعيا هام لفهم املعاين الضمنّية ألحجية عمانوئيل، احملوَّلة اآلن إىل             
تالئم مطالبة  ) العذراء: باليونانّية (»املرأة الصغرية «بإشـعيا يسـتعمل مّتى االقتباس، ليس فقط ألن          

ـًاحبكـته بقصـة والدة بطل، ما يردد على حنو واضح صدى قصيت موسى ومششون، بل أي            ألنّ ض
ه سيتغلب على الصراع الكبري بني      إن. اإلحالة تساعد يف تعريف الدور الذي يلعبه يسوع يف قصة مّتى          

 .، تقسيم مملكة سليمان بانفصال مملكيت السامرة ويهوذا"األبناء"و" اآلباء"
إنّ .  أّنه قد تنبأ مبخلّص قادم، مياهيه بيسوع       ًدالـيس معىن ذلك أن مّتى خيطىء قراءة إشعيا، معتق         

إنّ . سوع لكي يؤديه يف قصة مّتى     االسم اإلحيائي عمانوئيل باألحرى يدل على الدور الذي ُيعطى لي         
الدور الطوباوي لداود ومملكة سالمه هو الذي سيلعبه ألجل جيله، أي أنه سيكون عمانوئيل يف قصة                

كما يف حكاية إشعيا، يسم عمانوئيل األحداث يف حكاية         . »لإلرشاد والشهادة «شخصية  : اإلجنـيل 
)  معنا الرب(م احلساب يكون معىن     ففي سفر إشعيا، كما يف يو     . مـّتى بأحجـية احلضـور اإلهلي      

ـًاملتب إنه يتناوب بني اليوم الكارثي للحساب، الذي جيلب الدمار ويوم الربكة،           .  على حنو ملحوظ   س
 من حضور يهوه، تستحضر     »آيات وعجائب «إنّ كالً من عمانوئيل وأطفال إشعيا هم        . عودة الباقني 

إنّ حتويل  ). 13-12: 8إشعيا  (اجة هبم ألن خيافوا احلساب       ال ح  الربإنّ الذين خيافون    . يـوم حسابه  
آية يوم احلساب، عندما يكون      فالطفل هو . مـىت هذا الدور إىل قصته يشكل ثيمة مركزية لسرديته         

يف حني أن تبشري يوحنا يف القفر       . للخري أو للشر، للدمار أو للخالص     ) 23: 1مّتى   (» معنا الـرب «
يدعو الناس إىل التوبة وغفران املصاحلة، فإنّ مضاعفة األمساء اإلحيائّية يف قصة            سوف  ) 3-1: 3مّتى  (

إنه يشوع، حمارب يهوه    . بأنه عمانوئيل الربكة  ) املخلص(والدة يسـوع تسمح ملىت بأن يفسر يسوع         
 .وراعي شعبه

يونانّية من  الربوتستانيت القدمي حول التفريق بني استعمال مّتى الطبعة ال        -إنّ السـجال الكاثوليكي   
امرأة (لوصف والدة الطفل، بدالً من كلمة       ) Parthenos/ عذراء(سـفر إشعيا، اليت استخدمت كلمة       

فال الوصف اخلاص لألم الذي تكفله السردية       . ًداليس مفي ] هذا السجال [بالعربانية األقل دقة    ) صغرية
ورة والدة بطل، مع موتيف احلمل      تفسر إسط . وال املرتلة اإلهلية للطفل مها نقطة خالف يف قصة مّتى         

إن وظيفة احلمل اإلعجازي، الذي     . اإلعجـازي، جميء امللكوت الذي تعلن الوالدة البطولية تدشينه        
 استعمل املوتيف اخلاص للعذراء أو      ألي سبب كان، حتدد التدخل اإلهلي، سواء      ] العقر[يقلب العقم   
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رصة إلعكاس املصري واحلظ، الذي يتحقق بسبب  إنه مينح الف  . هذا عنصر صغري من عناصر اخلطابة     . ال
قصة معاناة خاّصة هبا، ال متتلك      من دون   فالفتاة الصغرية، أو العذراء،     . معانـاة وتوق جمتمع بكامله    

 توصف األمهات على حنو     الكتابيف  . ًدا مسان ًراإهنا متارس دو  . حكاية خاّصة هبا، مثلما متتلك روث     
عذراء « أو   »ابنة أورشليم « عذراء، سواء جمازية أم حقيقية، كما مرمي، مثل          فقد تكون األم  . خمـتلف 
). 2: 5، عاموس   13: 2؛ املراثي   21: 31، إرميا   28-27: 1؛ لوقا   18: 1مىت   (»إسرءيل« أو   »صهيون

ـًايرمـز إىل اإلعجـازي أي      ـًا يف دور املرأة الكهلة، العاقر وميكن أن يأخذ دورها أي          ض ن  زوجا ض
أو، يظهران الضيافة اإلهلية للغريب، كما يفعل أبراهام        ) 18: 1لوقا  (فاضـالن مثل إليصابت وزكريا      

؛ امللوك  6- 2: 21؛  11،  1: 18التكوين  (وسارة أو املرأة الغنية وزوجها يف قصة أليشاع         !] إبراهـيم [
ـًاميكن أن تكون والدة الطفل أي     ). 17-8: 4الثاين   ل وحنة أو تكون زوجة،      امرأة عاقر مثل راحي    ض

5: 1؛ انظر صموئيل األول     15: 29التكوين  (وحدها على انفراد كما تفعل زوجة منوح        تلتقي مبالك   

يف ). 32-31: 29التكوين  (ميكن أن تكون مثل ليئة، متزوجة من رجل ال حيبها           ). 2: 13؛ القضاة   6-
: 4؛  20: 3التكوين  (اء، أم كل األحياء     ة، مثل حو  خرافيبعض القصص، حيمل دور األم معاين إضافية        

هؤالء األطفال  . يتم توريط اآلهلة أو رسلهم بشكل منوذجي كآباء يف حاالت احلمل والوالدة           . ]20[)1
 .يرمزون إىل احلضور اإلهلي يف القصة

13القضاة  (تعيد قصة مّتى استعمال بضعة موتيفات أقدم منها، مثل الزوج الغافل يف قصة مششون               

شيآر وعمانوئيل الطفل الذي يردد ابن إشعيا اخلاص،        ) 21: 31إرميا  (ذراء امليثاق اجلديد إلرميا     ، وع )
 . اجلديد بعد معاناته يف السيبإسرءيل، الذي يولد من جديد بوصفه )البقية التائبة (ياشوب

الدة وسط الشائعة  اجلديد كسياق له، يبدأ مّتى قصة الو سرءيلبوضـع رؤيـة إشعيا الطوباوية إل  
يوسف ال يفهم ويزمع    . إنّ مرمي قد وجدها الروح القدس مع طفل قبل أن تلتقي وزوجها           . واألحجية
ـًامـع ذلك فإنّ عدم فهم يوسف ُيحل سري        . تطلـيقها  ـًاخال. ع  جليل إشعيا، فإنّ يوسف، مثل      ف

هذا صدى  . ه احلارس للطفل  التالمـيذ، يفترض به أن يفهم يف األحالم، تقدمه أسرار امللكوت بدور           
عندما مل يكن زوجها،    «مـرهف لوالدة مششون املشاهبة، الذي زار أمه وهي حبلى به، مالُك يهوه،              

. يشفق مؤلف سفر القضاة قليالً على الزوج أو زوجته يف طبعته اهلزلية من والدة بطل              . »منوح، معها 
يسمع الزوج من   . وزوجته األقل تقوى  يتاح للجمهور أن يضحك على التوقعات الغافلة للزوج التقي          

يصلي إىل يهوه أن    . ًدا، ليعطي زوجته ول   »ًدا ومرعب ج  الرببوجه مالك   «زوجته عن رجل قد جاء      
عندما يزور هذا   ). 6: 13القضاة   (»ليعلمنا ما الذي سنفعله بالصيب الذي سيولد      «يرسله مرة أخرى    

وتكشف تعابريه امللطفة عن حضور إهلي خمفي عن        . ًدايالرجل أو املالك مرة أخرى، يسأل الزوج مز       
إنّ السارد، وقد تالعب    . ؟)12: 13القضاة   (»عند جميء كالمك، ماذا يكون حكم الصيب      «جهلـه   

18: 13القضاة   (»ما امسك؟ « على السؤال الثالث ملنوح،      ًدافر. جبهل َمْنَوح، يأسر اجلمهور باملفاجأة    
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 = 19: 13القضاة   (»عجيب«: اء اإلهلية لعمانوئيل الطفل يف سفر إشعيا      ، يعطـي املالك أحد األمس     )
 يوجهه الروح   »أمهمن رحم   « الربينذر الطفلَ مششون إىل     . وخيـتفي يف هلب املذبح    ) 5: 9إشـعيا   

ـًاهذا الدور يشترك به أي    ). 7: 13القضاة   (»من الوالدة إىل يوم موته    « ًرانذيالقـدس،     صموئيل يف   ض
يف إجنيل مىت، حتدد الثيمة مدينة الناصرة بوصفها موطن يسوع بعد           ). 2صموئيل األول   ( والدته   قصة

وأتـى وسـكن يف مدينة يقال هلا ناصرة، لكي يتم ما قيل باألنبياء إنه سيدعى                «: نفـيه يف مصـر    
ـًاناصر  ).23: 2مّتى  (»ي

ـًايـبين مـّتى دو     ـًا فكونه قد حدد بيت حلم مكا      . على مثل هذه األمناط والثيمات الكتابية      م  ن
ـًالوالدة داود وبالتايل مكا    ، جيلبه إىل الناصرة، بطريقة مششون وصموئيل       )1: 2مّتى  ( لوالدة يسوع    ن

ـًاهذه الرحلة يتم تسليط الضوء عليها أي      . الرب إىل   ًرا، منذو ًرابوصـفه نذي    يف افتتاح أحد أناشيد     ض
). 1: 11إشعيا   (»خيرج قضيب من جذع يسَّى وينبت غصن من جذوره        «: ةعمانوئيل إشعيا األخري  

إن مـّتى ال جيمـع نبوءات العهد القدمي اليت تالئم حياة يسوع؛ وال يعثر على نصوص برهانية سهلة                
قضاء : (فقصته هي شرح ملا يدور حوله نشيد إشعيا كما يفهمه         . إلثـبات احلقـيقة التارخيية لقصته     

إنه يتغىن مبلك مثايل يقضي بالعدل للمساكني وحيكم . احلكمة والفهم واملعرفةُيـنفذ بروح   ) جديـد 
يقدم مركز  ). 17-12: 29أيوب   = 5-4: 11إشعيا  (باإلنصاف للبائسني ويضرب األشرار واملنافقني      

النقوش امللكية الشرق   ]) سالم[شالوم  (أنشـودة جذر يسَّى رؤية إشعيا الطوباوية، إعكاس املصري،          
ـًالقدمية، املركزة على موتيف امللك بوصفه راعأدنوية ا  :ي

ـًافيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع اجلدي والعجل والشبل واملسمَّن م                وصيب صغري   ع
ـًاتربض أوالدمها م  . والبقرة والدبة ترعيان  . يسوقها ـًا واألسد كالبقر يأكل تب    ع ويلعب الرضيع على   . ن

 ).8-6: 11إشعيا (د الفطيم يده على حجر األفعوان سرب الصل ومي

 يف جيله من الصعب أن تنجو من        الربإنّ شخصـية الشخص التارخيي الذي يعلن جميء ملكوت          
فهناك شخصيتا يوحنا ويسوع اللتان تعكسان ليس األحداث        . إدراك تورط املؤلف يف خطاب تناصي     

هذا اليسوع ينقح   .  مثل موسى وإيليا وأليشاع    يف حـيوات األفراد بل شخصيات أخرى من التراث،        
حكايات أسفار اخلروج وتثنيه االشتراع وامللوك األول والثاين ومالخي، اليت تقرأ كلها يف ضوء سفر               

إنّ خطـوط حـبكات األناجيل بالكاد تصف األحداث أو املعتقدات أو حىت الفهم الذايت               . إشـعيا 
إنّ ذكر نبوءة عودة إيليا     . لوصول املباشر إىل التاريخ   فهـي وحدهـا ال تعطينا إمكانية ا       . ملؤلفـيها 

 تؤثر يف   حىت إن ميكن يف هناية املطاف     . وتفسريها تقنية أدبية ميكن أن تؤثر يف توقعات قارئ مفترض         
. اجملـتمع الذي ينتمي إليه القارئ، لكنها ال تعكس بشكل واضح توقعات من يستشهد هبا ويفسرها               

. اجيل قُرَّاَءها إمكانية الوصول إىل العامل الفكري لليهودية ويبقى ضمن ذاك العامل           مينح تراث إيليا األن   
إنّ . فـاألدوار السردية اليت يؤديها يوحنا ويسوع موجودة منذ زمن طويل يف التراث األديب اليهودي              
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. و يسوع إنشـاء األناجيل ال ميكن اقتفاؤه على أساس األدوار املسرحية املختلفة اليت يؤديها يوحنا أ              
فالالّزمة املتكررة  .  يف كل قصة يدخلها    ًدا جدي ًرايف قصصه بشكل مماثل دو    !] إبراهيم[ميارس أبراهام   

اهلـائم فوق األرض، والذي يبين املذبح تلو اآلخر إمنا تربط األدوار العديدة             !] إبراهـيم [ألبـراهام   
ـًا بوصفها دو    !] إبراهيم[ألبراهام   إنّ دور يسوع كمجترح للمعجزات     . ]21[ًدا واح ًرامع بعضها بعض

يف . والثـيمات املتصلة بقصص املعجزات تكاد تكون غري قابلة للتوفيق مع األدوار والثيمات األخرى             
هذا الدور القيامي   . متعاٍل تشرحه قصص املعجزات   ] قضاء[احلقيقة، تعلن قصص التعاليم عن حكم       

الفقري كما مصري األخيار واألشرار، هو جماز، يدخل        لقاضـي امللكـوت، الذي يبدل مصري األمري و        
ـًاتقوم قصص املعجزات، خصو   . املتعايل إىل القصة    تلك اليت تعاجل إنتاج الطعام وقدرة النيب على         ص

 احلي على إعكاس املصري البشري وتلعب الرباحلـياة واملوت، بوظيفتها األوىل كمشروحات لقدرة       
فيسوع، الشايف وجمترح املعجزات، ينبغي أال ُيفصل عن   . كة واللعنة دور القاضـي يف إحـالل الـرب       

ال يوجد مؤلف من القرن األول امليالدي       . الثـيمات القيامـّية بشكل أوضح مما يفصل يسوع املعلم         
إنّ من يرغب يف فصل ومتييز مثل       . وال ابتدع الشخصيات اليت حتملها يف قصصه      . ابتكر هذه األدوار  

ـ     ـًاهـذه األدوار تارخي فاختالق األناجيل استغرق   .  حيتاج ألن يبدأ بزمن أقدم من األناجيل بكثري        ي
ليس هناك من مؤلف ذو جدارة، ولوقا هو راوي قصة موهوب بشكل استثنائي، قد              . إعداده طويالً 
 . عن جمتمع أديب وتراث مشتركًداكتب بعي
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 األبناء وامللكوت) 3/ 1

 لكوتإعكاس املصري وآيات امل) 1/ 3/ 1
الفيلسوف، يضع فهم كُرسان للملكوت الذي ُيعلن عنه يسوع         -بتقدمي يسوع يف شخصية الفالح    

فبدالً من االحتالل الروماين، يكون امللكوت الذي بشر به يسوع          . كل اإلنسانية حتت القضاء اإلهلي    
ـًاالفقراء، الغرباء، وخصو  : هـو حكم املضطهدين    يسوع املكتفني  إنّ كُرسان وحلقة    . ]1[ األبناء ص

ما الذي يف األبناء أو الفقراء أو       . مبجـرد االقتـناع بأنّ يسوع فكّر وعلّم ذلك إمنا يتجاهلون معناه           
. ملاذا يكون من املستحيل تضمني األغنياء يف امللكوت؟       . الغـرباء جيعلهم مثاليني كآيات للملكوت؟     

ـًايهود جن ملاذا ال يكون ال   . ملـاذا ال ميكـن تضـمني البالغني مع أوالدهم؟           إىل جنب مع الرومان     ب
إن قراءة القصة على أهنا تعكس ببساطة       .  واأليتام؟ راململاذا ال يكون األزواج مع األ     . والسـامريني؟ 

ـًاوماذا قال يسوع يف ذاك السياق، خصو      ] ميالدي[الصـراعات التارخيّية لفلسطني القرن األول         ص
 .لصراعات، تغمض النصوص أكثر بكثري مما توضحها عن هذه اًداعندما نعرف القليل ج

ُتقدم اثنتان من هذه    . يقـدم مـرقس قصـص معجزاته يف سالسل سردية قصرية حمكمة الوصل            
. السالسـل بالتتابع بني مشهدين منوذجيني، يقدمان يسوع بسلطته على البحر وغناه بالربكة اإلهلية             

وإطعام اخلمسة آالف   ) 41-35: 4مرقس  (السلسـلة األوىل توضـع بـني حكاييت تسكني العاصفة           
. وإطعام األربعة آالف  ) 52-45: 6مرقس  (أما الثانية فترد بني املشي على املاء        ). 44-33: 6مرقس  (
 ).10-1: 8مرقس (

إهنا . إنّ دمج مشاهد املعجزات يف سردية واحدة هو ضروري لفهم وظيفة هذه السلسلة املزدوجة             
33: 4مرقس  ( ختام جمموعة مماثلة من األمثوالت حول امللكوت         يف) 4(تتخذ منطلقها يف اإلصحاح     

كانـت هذه حبد ذاهتا قد بدأت يف مشهد وعظ فيه يسوع باألمثوالت، وهو جالس يف قارب يف                  ). 
وحده مع االثين عشر، الذين تكلم عن إرساهلم إىل الناس، ُيسند           فيما هو   ). 2-1: 4مرقس  (الـبحر   

، مع يهوه   )10: 4مرقس  (اه هو إشعيا، الذي رأى ملكوت السماء         كـان أول مـن أدّ      ًراإلـيهم دو  
ـًا جال إنسان جنس  «لقد رأى امللك، رب اجليوش، وال بد أن ميوت؛ ألنه           . فريتعب.  على عرشه  سـ
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يقوم سرافيم بتطهري شفتيه جبمرة فتغتفر ذنوب إشعيا        . »الشـفتني، ساكن بني شعب جنس الشفتني      
 : اآلن رسول جدير، يرسله يهوهمبا أنه). 7-5، 1: 6إشعيا (

ـًافقال اذهب وقل هلذا الشعب امسعوا مس       غلّظ قلب هذا   .  وال تعرفوا  ًرا وال تفهموا وأبصروا إبصا    ع
إشعيا (الشعب وثقّل أذنيه واطمس عينيه لئال يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى               

6 :9-10.( 

ات مشهورة كالنفي، والبقية الناجية والقرمة امليتة اليت تصبح بذرة          يف حني متتد قصة إشعيا إىل ثيم      
مقّدسـة، فـإن تنقيح مرقس إلشعيا يسري يف اجتاه خمتلف وينسحب على املوتيفني املتناقضني للنجس      

مثل إشعيا، الذي رأى ملكه اإلهلي، ميتلك       . إنـه يتالعـب على حنو هتكمي بثيمة الفهم        . واملقـدس 
إهنم جيل إشعيا   ]. األمثوالت[أما الذين هم من خارج فباألمثال       . »الربكوت  أسرار مل «التالمـيذ   

لئال يتوبوا وتغفر «إهنم يرون ويسمعون لكن ال يسمح هلم أن يدركوا أو يفهموا    . بشـفتيه النجستني  
 ).13-11: 4مرقس (إن أمثولة وأحجية إشعيا مها ما حيتاج التالميذ إىل فهمه . »خطاياهم

-21: 4مرقس  (، السراج   )20-14: 4مرقس  (الزارع  : مع أمثوالت أخرى عن امللكوت    يستمر النص   
كل شيء باألمثوالت، ). 32-30: 4مرقس (وحبة اخلردل ) 29-26: 4مرقس (؛ الـبذرة املنثورة     )25

يعود مرقس إىل ثيمة التالميذ     ). 33: 4مرقس   (»حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا    «باألحجـيات   
مل يكن  ] أمثولة[مثل  من دون   و«. اليت تتناقض مع انعدام الفهم القاسي لدى الناس       الذيـن يتعلمون،    

تبدأ السلسلة املزدوجة   ). 34: 4مرقس   (»وأما على انفراد فكان يفسر لتالميذه كل شيء       . يكـلمهم 
 من السلطة على البحر إىل إطعام اآلالف      : من املعجزات، مرددة آيات امللكوت وسلطانه على اخلليقة       

لقد . ُتوجَّه ثيمة امللكوت بلطف بالالّزمة املتكررة املتسعة للفهم وعدم الفهم         . مث تـتكرر مرة أخرى    
. ما بالكم خائفني هكذا   «: بـدأت مبضايقة يسوع االستفزازية لتالميذه، الذين شرح هلم كل شيء          

إنه، إذ  . املاءختتم السلسلة املزدوجة األوىل بيسوع ميشي على        ). 40: 4مرقس   (»كيف ال إميان لكم   
يقدم الصوت الساخر للمؤلف التالميذ     ). 51: 6مرقس  (يدخـل إىل قارب التالميذ، يتحكم بالرياح        

. ًداوتعجبوا يف أنفسهم ج   «: مع انعدام الفهم لديهم، الذي لعبه قبلئٍذ جيل إيليا وفرعون سفر اخلروج           
ختتم ) 13،  7-30: 6؛ انظر اخلروج    52: 6مرقس   (»ألهنم مل يفهموا باألرغفة إذ كانت قلوهبم غليظة       

ال يتبقى سوى   . ينضم يسوع إليهم يف القارب مرة ثالثة      . السلسلة عندما يعود مرقس إىل ثيمة التالميذ      
 .رغيف واحد من اخلبز

ـًافمرقس ليس مهت  . ًدا أو إشعيا جدي   ًداالغرض من ترديد مرقس ليس جعل يسوع موسى جدي          م
إنّ افتقارهم إىل الفهم واإلدراك يردد صدى قصة . مه بالتالميذ وفهمهمبشخصـية يسوع بقدر اهتما  

وما ] تغري اهليئة [الكتاب عن اجلهل الذي ال ينتهي يف وجه التنوير، وهي ثيمة تستمر يف قصة التقمص                
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، )29: 8مرقس  (عـلى حنٍو نادر وعابر فقط، كما يف اعتراف بطرس أن يسوع هو املسيح               . بعدهـا 
 . ميذ بأن يتملصوا من دور املغفل هذا أثناء تعليمهميسمح مرقس للتال

هذه .  يف احلقيقة على جيل قُراء مرقس      ًرابـد أن يتسـاءل املرء ما إذا كان التنوير ليس مقصو           ال
تتجاوز ) 10-9: 6إشعيا (الدعـوة الطاغـية إىل فهـم القصة كأمثولة، اليت يؤيدها جماز جيل إشعيا         

يعتمد مرقس على منظومة    . يط بني احلق والباطل، بني احلكماء والبسطاء      السجال املنمط املقولب البس   
 لتعزيز سجال ضمن اليهودية يسعى إىل تعريف تقواها، وأخالقياهتا وقيمها           ًدارمـوز راسـخة جـي     

ـًاتعـري  ـًـا  نقد ف لدى دراسة ثيمة الفهم أو عدم الفهم واألمثوالت حول امللكوت، حنتاج إىل            . ي
يف العامل  . لذيـن ُيمنحون العيون ليبصروا واآلذان ليسمعوا هم نوع خاص من البشر           مالحظـة أنّ ا   

إذا مل يكن   . األبناء، الفقراء، املرضى والنجسني   : احلقـيقي ميكـن أن يكونـوا منبوذين أو مهملني         
هذا مثري  . األجانب، الغرباء، وحىت األعداء   : باإلمكان جتاهلهم، فإهنم يقفون على هامش مهوم التقوى       

 .لالهتمام، وجيب أن نسأل ملاذا ذلك كذلك؟
ـًايف صميم سلسلة قصص املعجزات، يقدم مرقس خطا        إنه يراوح من الرد على     .  حول الصحة  ب

مثلما . شكوى حول أيدي التالميذ املتسخة إىل جدال حول الفرق بني النجاسة الطقسية واألخالقية            
لذي يطلقه أصدقاؤه الثالثة، حترض مناقشة      حيـرض سفر أيوب براءة أيوب ضد كاريكاتور التقوى ا         

يف ). 23-1: 7مرقس   (»أكرم أباك وأمك  «ضد مطالبة الكتاب ب   ) تقليد الشيوخ (مرقس كاريكاتور   
خطـاب مـرقس عن الطهارة، تقوم قصص الشفاء بوظيفتها كآيات للملكوت إذ يتم تضمني أربعة              

 إىل  إسرءيلإنّ افتقار كل    . هر أو جنس  فُيقدم االنقسام بني طا   . ارتـباطات مـتحولة لكنها متفاعلة     
جيب على املرء أن يفصل     . الطهـارة مينعه من أن يصبح الشعب املقدس الذي يطالب به ميثاق موسى            

؛ 6-5: 89؛ املزامري 10: 10الالويني (املقدس عن غري املقدس، أو، بشكل مرادف، الطاهر عن النجس 
ـًا املقدس خمل  اهلدف هو أن يصبح الشعب    ). 70: 8إسدراس   2: 62، إشعيا   19: 26التثنية  ( للتقليد   ص

التكوين (، املباركة واملقدسة منذ اخللق      الرب، كل البشرية ميكن أن تعود إىل دورها بوصفها صورة           )
هذه العودة الطوباوية واإلعكاس التقي مها ما مييز الطهارة والقداسة بوصفهما           ). 3: 2؛ انظـر    28: 1

تشكل قصص اإلشفاء يف    ). 19: 24يشوع  (فإطاعة الشريعة تصبح يف النهاية ممكنة       . آيتني للملكوت 
جوهر . إسرءيل وتعتمد على ثيمة تطهري وتطهر       ]2[إجنـيل مـرقس قصص معجزات يسوع كأمثولة       

 ذي األساس الالّهويت خللط املقدس باملدّنس؛     ]. التابو[ الطاهر والنجس متجذر يف التحرمي       التفريق بني 
يشمل اجملاز يف التراث الكتايب كل ما هو .  بالفاين والزائلاألحياء باألموات؛ كل ما هو إهلي أو متعالٍ     

ـًا وتشوهات جسدية كالعميان                 خمـتل الـتوازن، العناصـر املختلطة اليت ال تتفق مع بعضها بعض
إنّ إعكاسات امللكوت   . لدينالتشوهات األخالقية كالعصيان، أو االرتداد عن ا      إىل   إضافةوالعرجان،  

 .اإلجيابّية للمصري تستحضرها بشكل متكرر معجزة، تقلب النجس إىل طاهر والالمقدس إىل مقدس
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ـًامثـة أربـع حكايات متصلة تقدم يسوع وهو يشفي شخ           ـًا ممسو ص . ]3[»روح جنس « من   س
على «. وع الذي يعلّم بسلطة   القصة األوىل جتري أحداثها يف يوم السبت يف الكنيس وتفتتح ثيمة يس           

ـًا، هناك يف الكنيس، متّيز الروح النجسة يسو       »الفور يسأل ما إذا كان قد     . »الربقدوس  « بوصفه   ع
يقوم يسوع بإسكات الروح .  على الالمقدسًداالقدوس سي «يظهر  .  على ذلك  ًداجـاء لـيهلكهم ر    
 ).28-23: 1مرقس (ة امللكوت على األجناس إنّ صرخة االفتراق تؤكد سلط. ويأمره باخلروج منه

. يف احلكاية الثانية يالقيه جمنون، يرمز إىل غري الطاهرين، الذين يسكنون بني القبور مع روح جنس               
5مرقس  (إنه يصرخ ليل هنار ويؤذي نفسه باحلجارة، لكن ال أحد يستطيع أن يقيده، حىت بالسالسل                

فلما رأى يسوع من    «: تأكيد فورية التعّرف على الروح    مرة أخرى، يتم    ). 34-28: 8؛ مّتى   1-20: 
يتوسل الروح أال يتم إبعاده عن املنطقة، بل إىل قطيع كبري ). 6: 5مرقس  (»بعـيد ركض وسجد له  

ختتم القصة على الناس يسمعون،     . مـن اخلـنازير، حـوايل ألفني منها، اليت تندفع من مث إىل البحر             
 .]4[أن يغادر املنطقةيصبحون خائفني ويطلبون من القدوس 

يف ). 28-20: 15مىت  (احلكايـة الثالثة تعرض نسخة أبسط من قصة مّتى عن ابنة املرأة الكنعانية              
ـًا أو جن  ًراكل من مّتى ومرقس، تشرح القصة ما الذي جيعل الشخص طاه           7؛ مرقس   19: 15مىت   (س

 تأيت إليه امرأة يونانية مع      »اليف احل «يف حكايـة مرقس يدخل يسوع منطقة صور وصيدا و         ). 23: 
. يرفض يسوع أن يساعدها   ). 30-24: 7مرقس  (إهنـا مبتلـية بروح جنس حتتاج إلخراجه         . ابنـتها 

إنه . بالنسـبة ملـرقس، إنّ جواب املرأة كأجنبية على رفض يسوع احملمَّل باجملاز هو ما حيول القصة                
 الكالب، ومنظور الكالب للحق يف      حيـافظ على توازن دقيق بني صحة عدم رمي خبز األطفال إىل           
 ). 37-32: 7مرقس (كسر اخلبز املرمية، تتبع القصة بالُصم يسمعون واخلرس يتكلمون 

إهنا توضع يف   . هي تنويع على هذا احلدث    ). 29-14: 9مرقس  (القصة الرابعة عن األرواح النجسة      
عندما يأيت  ). 12-9: 9س  مرق(إطـار مناقشة بني يسوع وبطرس ويوحنا حول دور املصاحلة إليليا            

 وكتبة يتجادلون حول رجل متلكه روح أبكم ال   ًدا يلف حشو  االـثالثة إىل التالميذ، فإن سجاالً كبريً      
إنّ توبيخ يسوع املتشاجرين كوهنم ينتمون إىل اجليل غري املؤمن إلشعيا يالئم            . يستطيع التالميذ شفاءه  

ـًاملناقشـة السـابقة ملصـاحلة إيليا أي        فالشجار وعجز التالميذ عن التغلب على الروح النجس        . اض
عندما ُيحضر  .  سينقلب قدر الصم والعميان    إسرءيلإذا تصاحلت أجيال    . يفسـران غـياب امللكوت    

إن كان  «عندما يطلب والد الصيب العون      . ًراالصيب إىل يسوع، فإن الروح سرعان ما يتعرف عليه فو         
إن . »كل شيء ممكن للمؤمن   «: وقف على الشرط الذي يضمره الطلب     ، فإن رد يسوع يت    »يستطيع

إنّ مرقس،  . »أؤمن يا سيد فَأَِعْن عدم إمياين     «. إميان األب يتجاوب بنفس فورية التعّرف على الروح       
مثل هذا الروح ال    . وقد فّسر سلطة اإلميان على األرواح النجسة، يتحول إىل عجز التالميذ كشافيني           
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إنّ الفورية، والتعرف وسلطة يسوع على األجناس، هي مبثابة عناصر          .  بالصالة ميكـن إخـراجه إالّ    
 .التوازن املتباين بني طهارة يسوع وجناسة األرواح

ـًاتبقى معجزات مطّهرة أخرى تعتمد على نفس هذا التوازن الدقيق لدور يسوع بوصفه خص               م
ـ  ـًارهي جييب . »إن أردَت تقدر أن تطهرين    « :يتضرع إليه : فاألبرص يرجوه .  ألرواح النجاسـة   ب

يشفى األبرص ألن   ). 44-40: 1مرقس   (»أريد فأطهر «: يسوع بقبول شرط طلب الرجل حبذافريه     
 بطرد األرواح   إسرءيليف ثيمة املصاحلة، يف اإلجنيل، مع قصص تطهري         . يسـوع قد حتنن ويريد ذلك     

وع دور املصاحلة، عندما تشرح القصص      النجسـة واألمـراض والشروط اليت تعترب جنسة، يأخذ يس         
عصـيان ومتّرد الكاهن واهليكل يف تراث من السرد متجذر يف قصص أصل الكهنوت العايل هلارون                

5[)35،  27: 2؛ امللوك األول    14-11: 3؛  36-27: 2؛ صموئيل األول    25؛ العدد   10الالويني  (وعايل  

[. 
إنّ ). الرتيف الشديد (يسوع امرأة من الناعور     تسـتمر هذه اخلطابة اللطيفة للتوازن عندما يشفي         

ـًا شخ ـًا  جن صـ ـًا، شخ سـ وهذا ما  ) 34-25: 5مرقس  ( ما ال ميكن ملسه، يلمس ثياب يسوع         ص
موتيف بسيط، ميجد اإلميان، ُيردد يف الغالف       ] وهو. [يسـحب منه القدرة اليت جتعلها بصحة جيدة       

ن األب على خوفه من املوت، مع أنّ الفتاة تستلقي          يطغى إميا . السـردي للحدث حول ابنة يايريس     
هذه ). 43-21: 5مرقس  (يؤكد يسوع أهنا نائمة ويأخذها من يدها كربهان         . ميتة وبالتايل فهي جنسة   

ـًااخلامتـة تردد صدى الطريقة اليت جيعل مرقس هبا يسو          ـًاإنه أي .  يشفي أم شيمون من احلمى     ع  ض
يف طبعة مّتى من هذا احلدث القصري، ُتستعمل احلمى كرمز          ). 31-29: 1مرقس  (يأخذهـا من يدها     

 ُيرددها عبد   إسرءيليف نشيد إشعيا، الذي يستشهد به مّتى، فإن قصة تاريخ ومعاناة            . إسرءيلملعاناة  
يستعمل مرقس كالً من قصة اإلجنيل      ). 4: 53إشعيا   (»محل أحزاننا وحتمل أوجاعنا   «يهـوه، الذي    

2، بطرس   17: 8مىت   (إسرءيلهتا إىل إشعيا كناية عن دور إيليا يف املصاحلة من خالل محل آثام              وإشار

 !).55: 53إشعيا  = 24: 
 الربإنّ نشيد إشعيا، الذي يستشهد به مّتى، يستعمل جماز املرض واملعاناة كعقاب أو تأديب من                

فموتيف احلمى يف قصتنا يبدو أنه يبقي جممل اخلطاب         . لفهم إىل ا  ًدا ويوصل جيالً جدي   إسرءيللرييب  
ـًاحـول املعانـاة ضمن     عندما جيادل أيوب، على سبيل املثال، بأن انعدام شفقة يهوه جتاه معاناته            . ي

تناقض دموع أيوب نفسه اليت ذرفها على املعتلني، مثلما         ) جلده صار أسود وجسده منهك باحلمى     (
ـًايتناقض أي  ، فإنه ال يفهم مع ذلك أن       )31-24: 30أيوب  (سى الذي عاناه ألجل املساكني       مع األ  ض

 ).18-14: 33أيوب (التنوَّر يأيت من خالل املعاناة املوجهة لتعليمه التواضع 
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ذاك .  يعكس قدر املساكني   الربإن دور حكايات املعجزات هو حتقيق الفهم، إيضاح أنّ ملكوت           
يف قصص  . إسرءيلس باستعمال قصة أم شيمون بالالّزمة املتكررة لتطهري         ُيربط اهتمام مرق  . هو الفهم 

اخلماسـّية عن اجليل األول الذي يتيه يف الصحراء، فإنّ احلمى، مثل الربص، جتعل البشر جنسني، ما                 
يستعمل موتيف احلمى لبسط الظل الداكن األول لرفض قدوم         . يتطلـب عـزهلم عـن قداسة يهوه       

 : الذي سيصيب األمة بكاملها»الرعب املفاجىء «،إسرءيل
وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي فما       . لكن إن مل تسمعوا يل ومل تعملوا كل هذه الوصايا         

ـًاأسلّط عليكم رع  . فإين أعمل هذه بكم   . عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي       وسالً ومحى تفين    ب
 ).16-14: 26الالّويني ( زرعكم فيأكله أعداؤكم العينني وتتلف النفس وتزرعون باطالً

يقتضـي املـبدأ الثيمي للرد باملثل الذي يطغى على التراث أن يرفضهم يهوه مثلما رفضوه كل                 
 : اجملازات تستحضر جناسة ال ميكن التطهري منها

ـًا سري يرسل يهوه عليك اللعن واالضطراب والزَّجر يف كل ما متتد إليه يدك لتعمله حىت هتلك وتفىن                 ع
يلصق بك يهوه الوباء حىت يبيدك عن األرض اليت أنت داخل إليها             . من أجل سوء أفعالك إذ تركتين     

يضربك يهوه بالسل واحلمى والربداء وااللتهاب واجلفاف واللفح والذبول فتتبعك حىت           . لكي متتلكها 
ـًاوتكون مساؤك اليت فوق رأسك حنا     . تفنيك وجيعل يهوه مطر أرضك    . ًدا واألرض اليت حتتك حدي    س
ـًا وترا ًراغبا ـًاجيعلك يهوه منهز  .  يرتل عليك من السماء حىت هتلك      ب يف طريق واحدة   .  أمام أعدائك  م

ـًاخترج عليهم ويف سبع طرق هترب أمامهم وتكون قل  ).25-20: 28التثنية ( يف ممالك األرض مجيعها ق

مستمدة من  ) 52-46: 10؛  21-2:2مرقس  ( إجنيل مرقس    إنّ قصص إشفاء العرجان والعميان يف     
هم كناية مجاعية عن الذين ال      ) العميان والعرجان (فما خيص سفر الالويني،     . نفـس تيار التراث هذا    

هؤالء املعاقون ال ميكن أن يكونوا كهنة، أو يأتوا قرب الستار           . يسـمح هلـم باالقـتراب من يهوه       
ـًاإهنم يدنسون املقام الذي جيعله يهوه مقد      . م جنسون إهن. أو يدنوا من املذبح   ] يترهبوا[ الالّويني  (س

21 :17-23.( 
، الذي يعرف نفسه،    الربيشـكل تراث سفر الالّويني للطهارة العبادية مشكلة أساس يف فهم            

ـًاانسـجا  ـًاخصو (»إسرءيلمع  « الذي   الرب مـع قدسيته بوصفه      م ). 12: 3 يف سفر اخلروج    ص
ـًاشع« إسرءيلتقتضي قداسته أن يصبح      ـًا مقد ب يتأيد اتساق ثيمة امليثاق يف السردية بأحجيته       . »س

ُيالحظ ذلك على حنو واضح يف خطايب الوداع لكل من موسى           . عن إله قدوس وشعب غري قدوس     
 » النجسة الشفاه«ُوجـد حلّ واحد يف اإلصحاحات االفتتاحية من سفر إشعيا، حيث            . ويشـوع 

5: 6إشعيا  (لألنبياء، غري القادرة على مهمة محل كلمة يهوه املقدسة، يتم تطهريها بالنار من املذبح               

ينقلب قدر  . يف وسط سفر إشعيا، ُيعثر على حلّ مماثل مع ثيمات التخليص واالفتداء والتطهري            ). 7-
 بالنار املشاهبة، احملّولة    إسرءيلأولـئك املنـبوذين، العميان، الصم، العرجان والبكم، وُتحل جناسة           
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 الربالطريق املقدس إىل صهيون الذي يصبح أحد جمازات إشعيا املركزية ألجل ملكوت             : لـلمعاناة 
 ).10-1: 35إشعيا (

 اليت يطورها مرقس يف قصص معجزاته، بلعبها التهكمي على التالميذ الذين            »األمثوالت احلية «إنّ  
فنشيد إشعيا عن الكرم هو بالضبط      . عمل تقنية يوجد قالبها لدى األنبياء     يفهمـون وال يفهمون، تست    
 : مثل هذه األمثولة الرمزية

كان حلبييب كرم على تلّ خصيب، حرث أرضه ونقاه من احلجارة، وغرس فيه أفضل كرمة، وشّيد يف                   
ـًاوسطه بر  ـًامثّ انتظر أن يثمر له عن     . ، ونقر يف الصخر معصرة    ج ـًاحصر فأنتج له    ب واآلن يا أهل   ! م

أي شيء ميكن أن يصنع لكرمي مل أصنعه؟ وعندما          . أورشليم ورجال يهوذا، احكموا بيين وبني كرمي       
ـًاانتظرت منه أن يثمر يل عن      ـًا، ملاذا أنتج حصر   ب سأزيل سياجه  : ؟ واآلن أخربكم ما أصنع بكرمي     م

ـًاأجعله خرا فيصبح مرعى ماشية، وأهدم سوره فيضحى مداس أقدام، و          فال ُيقلّم وال ينقب، فينبت فيه       ب
، ورجال  إسرءيلألن كرم يهوه القدير هو بيت       .ًداوأوصي السحاب أن ال ميطر عليه أب      . شوك وحسك 

ـًاولكن عندما انتظر ح   . يهوذا هم غرس هبجته    ـًا وجد سفك دماء، وعندما التمس عدالً رأى صرا        ق  خ
 )!.7-1: 5إشعيا (

ـًا وبقيتها أورشليم بستا   إسـرءيل قـد صـارت     ل ، يعيد إىل الذهن البستان     ًرا ومتصح ًرا مهجو ن
فأورشليم، ). 18: 3التكوين   (»األشواك واحلسك «املخـرب لفردوس سفر التكوين، مع نفس هذه         

ق،عندما مل يكن   ، قد أصبحت األرض اليباب اخلالية اليت وجدت قبل اخلل         الرببدالً من جنة ملكوت     
يفتتح نشيد الكرم   ). 2: 1 ، انظر التكوين     5: 2التكوين  (بعد مطر وال عبد خملص ليحرث التربة        يوجد  

 ).1: 10؛ هوشع 14-10: 19 حزقيال؛ 21: 2انظر إرميا (بسلسلة سداسية من املراثي على أورشليم 
ثلما يستعمل وصف حياته العائلية واألمساء      ، م إسرءيليستعمل إشعيا الكرم كأمثولة رمزية لتاريخ       

يوجد نظري أمشل ألمثولة إشعيا يف    . اليت هي قدر الشعب   إهنا تروي الربكات واللعنة     . اإلحيائـية ألوالده  
حمبوبون، منبوذون ومن   إهنم، معروفون ونكرات، مكروهون ومن مث       . قصة أوالد وزوجات النيب هوشع    

 بالرب، مع تدمريه للسامرة وأورشليم ونفيهما إىل إسرءيلالقة مث مقبولون، يعيشون متجاوزين قصة ع
 يف  »العبد املتأمل «إنّ سفر أيوب ككل، وأناشيد      ). 3-1هوشع  (إعكـاس قدرمها يف قصص العودة       

وسرديات عزرا وحنميا تستهلك    ) 12: 53-13: 52؛  11-4: 50؛  6-1: 49: 4-1: 42إشعيا  (إشـعيا   
إنّ تراث إيليا اإلجنيلي، مبفتاحه     . وتزودنا بقالب لألناجيل  نطاق كبري   هـذه األمـثوالت احلـية على        

التفسـريي يف نبوءة مالخي، يسند إليليا الدور املسيحاين إلعداد الطريق ليوم احلساب، الذي يدشن               
هذان . إنه يصلح السامرة وأورشليم   . إنه جيلب البشر إىل التوبة والغفران عن ذنوهبم       . ملكـوت يهوه  
هذا التراث يطغى على    . كلمة النيب وتوراة موسى   ن اللذان يتصفان بالعمى والصمم عن       مهـا اجلـيال   

إهنا تشكل أمثلة ملخصة على األدب السامري واليهودي الذي دعم          . األناجيلمقـاطع كـبرية من      
إنّ القصص اإلعجازية لإلشفاء والتطهري والقيام من . الـتراث الفكـري احمللي لفلسطني القرن األول   
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ات، وقصص الوجبات السحرية، مع إشاراهتا الضمنية والصرحية املختلفة إىل احلساب والتوبة،            األمـو 
كما إىل اللعن والربكة، وقصص النداء والقصص حول الروح القدس وأنبيائه هي كلها جزء من عامل                

 .سردي قدَّم األحداث األساس يف قصص األناجيل

 امللكوت وأقوال األبناء) 2/ 3/ 1
ـ   ، يناقش جون كُرسان النهج الذي ›The Historical Jesus/ ]يسوع التارخيي[‹تابه يف مقدمـة ك

على حنو . ]6[كلمات يسوع اخلاّصة) ipsissima verba(اسـتخدمه ليقرر أنّ بعض األقوال هي نفسها  
يح كلمة بكلمة، إنّ جرده يت    . حماولة لكي يعيد تصّور ما قاله يسوع بدقة        أي   ميكـن تفهمه، ال يبذل    

فرضية التراث الشفهي حامسة    . اجملـال للتنويعات، على سبيل املثال، اليت توجد يف إجنيلي مّتى ولوقا           
كأحد ) multiple attestation/ اإلثبات املتعدد( ألهنا تسمح له بأن يستعمل ما يدعوه مبدأ  ًراحلجته، نظ

ألخرى اليت تسند إىل يسوع يف حمكاتـه األكـثر أمهـية ألجـل متييز األقوال األصيلة عن البيانات ا       
األقوال "يتم التحقق من    . ]7[يسعى هذا املبدأ إىل حذف األقوال اليت ابتدعها أحد املصادر         . األناجـيل 
، تبدو اعتباطية،   »لإلثبات املتعدد املستقل  «مع أن احملكات    . ]8[عن طريق عدة مصادر مستقلة    " األصيلة

ـًافـإن هلـا ترا      ليشرح ما يعنيه بالقول     ًدايستعمل كُرسان مثاالً واح   . العهد اجلديد  يف فقه    ًدا مدي ث
 .»امللكوت واألبناء«إنه قول . األصيل بشكل واضح

فلما رأى يسوع ذلك، غضب وقال      . فزجرهم التالميذ .  لكي يلمسهم  ًرا صغا ًداوقدم إليه بعضهم أوال   
من ال يقبل   : احلق أقول لكم  ! الربل هؤالء ملكوت    دعوا الصغار يأتون إيلّ وال متنعوهم، ألنّ ملث       : هلم

ـًامث ضم األبناء بذراعيه وأخذ يباركهم واض      !" ًدا كأنه ولد صغري، لن يدخله أب      الربملكوت    يديه  ع
 .]9[)17-15: 18؛ لوقا 15-13: 19؛ انظر مّتى 16-13: 10مرقس (عليهم 

ـًاإنه جيده مثب   -10؛ مرقس   2-1: 22توما  (لى أربعة منها بأهنا مستقلة       يف ستة نصوص، حيكم ع     ت
يرد تاريخ أصل هذه األقوال إىل الفترة       ) 5؛  3: 3 بالفعل يوحنا    10-1: 3؛ يوحنا   3: 18؛ مّتى   13-16
 من  ًداه إىل تعاليم يسوع أو ُنسب إليه يف مرحلة مبكرة ج          ئ، وجيادل بأنه إما يعود يف منش      ) م 30-60(

ـًانّ األقوال أي  أل. الـتراث الشـفهي     تنطوي على منظور تشترك به األقوال املبكرة األخرى املثبتة          ض
 .بشكل متعدد، فإنه يزوده مبثال استعراضي على البيانات األصيلة ليسوع

إنّ . املصدرتعـتمد احلجـة على وجود تراث شفهي يربط تعاليم يسوع األصلية مبرقس وتوما و              
إذ يتم إدخال عّدة مناقشات فقهية،      . شف عن ارتياب كبري   مـزاعم كُرسان بوجود تاريخ مبكر تك      

) 1: املزاعم األكثر مركزية من بني هذه املزاعم هي التالية        . تعـود إىل أكـثر مـن قرن من السجال         
إجنيل مرقس هو أقدم ) 2. إشـارات بولس إىل حياة يسوع هي أقدم من األناجيل وتستعمل من قبلها    

األقوال املشتركة بني مىت ولوقا، ولكنها ليست مشتركة        ) 3. يوحنااألناجـيل واستعمله مّتى ولوقا و     
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إنّ إجنيل توما   ) 4). املصدرمثل  (مع مرقس، استندت على شكل مكتوب من تراث شفهي من األقوال            
ـًاإنّ كون أ  . يعكس جمموعة مماثلة من األقوال وميكن رد تارخيه إىل زمن مبكر هو منتصف القرن األول امليالدي                 ي

ـًا أو مقن  ـًا هـذه املقدمـات ليس حامس      مـن   إلثبات أُصول سرديات األناجيل أو أقوال يسوع ينبغي أن جيعلنا           ع
فينبغي يف حني أنّ املزاعم الثالثة األوىل ضرورية جملادلة كُرسان،          . حذريـن بالعالقة مع استعماهلا يف جمادلة تراكمية       

ـًاعدم استعمال أ  . معروفة منها كما لو كانت حقائقي

يف حـني أن سيناريو التراث الشفهي اآلخذ يف االتساع الذي يعود يف أصله إىل تعاليم يسوع هو                  
ـًاإنّ جمادالته دفا  .  على مثل هذا التراث    ًراضـروري للمجادلة، فإنه ليس دليالً مباش        عن كل من    ع

، ال تتوسل   املصدرات مع    والتاريخ املبكر إلجنيل توما، بسبب التشاهب      املصدرالشـكل املكـتوب من      
 مما هو فريد اإنّ كثًري. وتوما يقدمان شاهدين مستقلنياملصدر السـؤال بل جتادل على حنو متحيز بأن     

لقد بذل جهد .  يعكس األناجيلـًايف تومـا هو متأخر على حنو ميكن إثباته يف حني أنّ ما يعترب قدمي          
 كان  ومع ذلك، سواء  . ]10[ث شفهي جيمع أقوال يسوع    ضئيل للمجادلة بأنه يف احلقيقة كان يوجد ترا       

املرء مييل أو ال مييل إىل قبول حجة كُرسان باعتبارها مرجحة، فإنّ مثاله االستعراضي على قول أصيل                 
 .إذ ميكن الربهان على أنه قد نشأ من تعاليم يسوع. ليسوع ميكن تكذيبه بشكل واضح

 بأهنا   منها  تصنف أربع  »امللكوت واألبناء «ُرسان قول   من الورودات الستة للمجاز الذي يسميه ك      
وحدها موثوقية التراث الفقهي ألسبقية إجنيل مرقس هي اليت تدعم          . مسـتقلة واثـنان بأهنما تابعان     

دعوا الصغار يأتون إيل وال متنعوهم، ألن ملثل        « للقول   ًداإنّ التنويعات املتقاربة ج   ] القـائل [احلكـم   
دعوا األبناء يأتون إيل وال متنعوهم، ألنّ ملثل هؤالء         «، و )14: 19مّتى   (»هـؤالء ملكـوت السماء    

دعوا األبناء الصغار   «: يعتمدان على القول املشابه يف إجنيل مرقس      ) 16: 18لوقا   (»الربملكـوت   
هذا القول، املتطابق   ). 14: 10مرقس   (»الربيـأتون إيلّ، ال متـنعوهم، ألن ملـثل هؤالء ملكوت            

ـ تقر ـًاي ـًا مشترًزا يف كل األناجيل الثالثة، يقدم بشكل واضح جما   ب ، لكن أسبقية طبعة مرقس، مبا ك
إنّ افتراض  . تشترك اليت يتقامسها مع لوقا، ال تقوم على وقائعه املوضوعية         ) الربملكوت  (فيها العبارة   

كل نفسه، ميكن إثبات أن القول يف       بالش. أنّ مـرقس هو املصدر لطبعيت مّتى ولوقا غري قابل للربهان          
ـًامرقس هو األصل األكثر رجحا  .أسسمن دون  هو ن

ـًايعـرف كُرسان أي    يف إجنيل يوحنا ضمن مناقشة بني يسوع واملعلم        ) األبناء وامللكوت ( قول   ض
حب على  يعترب كُرسان هذه النسخة من القول مبثابة آخر التنويعات على القول الذي ينس            . نيقودميوس

ال أحد ميكنه أن يرى     : احلق احلق أقول لك   «: يركّز املشهد على القول   . ثـيمة التواضـع والـرباءة     
فتّم توسيع هذا مبوتيف املعمودية بالروح، ثيمة احلدث التايل . » إال إذا ولد من جديدالربملكـوت   

: 3يوحنا   (»ن املاء والروح   إال إذا ولد م    الربال ميكن أن يدخل أحد ملكوت       «): 36-22: 3يوحنا  (
يف حني أنّ هذه األقوال تنتمي إىل أي طيف واسع من نصوص العهد اجلديد حول امللكوت، ويف                 ). 5
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 بأقوال من األناجيل الثالثة األوىل، من الصعب مماهاهتا بذاك القول أو            ًداحني أهنا قد تكون مرتبطة جي     
إنّ القول يف إجنيل يوحنا هو بدافع من ثيمة هاّمة          . ا هل ـًامبجـاز األبناء والتواضع الذي يشكل أساس      

ـًاإلجنيل يوحنا عمو   هذه هي العناصر الثيمية اليت تتعنقد حول       . ، احلياة اجلديدة والوالدة من جديد     م
رغم موتيف الوالدة اخلاص هبا، فإهنا تعكس موتيفات وتنويعات كتابّية          . البعـث أكـثر من التواضع     

قَذَة، وامليثاق اجلديد وأورشليم اجلديدة، اليت جندها، قبل كل شيء، يف سفري            مشـهورة كالبقية املُنْ   
] القدر[إن كون بعض األقوال تتضمن عناصر متشاهبة كامللكوت واألبناء، إعكاس           . إشـعيا وإرميا  

إنه بالتأكيد ال يسمح لنا بأن ننسب أصلها        . والوالدة من جديد، الجيعل منها طبعات من قول واحد        
 .مماثل" أصلي "إىل قول

إنّ موتـيف املولود اجلديد كرمز للتقوى والتواضع، الذي جنده يف األناجيل الثالثة األوىل وُيردد               
، جيد جذوره، ليس يف )26: 5؛ الرسالة إىل أفسس 23: 1رسالة بطرس األوىل    (صـداه يف الرسـائل      

ن التنويعات عرب طيف من     تراث شفهي أعيد بناؤه وال يف تعليم تارخيي ليسوع، بل يف تيار عريض م             
إنّ قرار كُرسان أن يتجاهل نواة التراث       ).  وما بعده  3: 8انظر املزامري   (النصوص يف الكتاب العرباين     

ن يوجدان  يالفلسطيين املبكر كمصدر حمتمل ألقواله اإلجنيلية مسؤول عن خلطه اجملازين املختلفني اللذ           
تردد صدى مقدمة يوحنا وخطابه حول ضرورة       ) 21-1: 3(فاألقوال اجملمعة يف يوحنا     . يف األناجيل 

ـًاإنه يعكس أي  . »الـوالدة من جديد   « ؛ 34-33: 31؛  7: 24؛ إرميا   13: 54إشعيا  ( تراث األنبياء    ض
امللكوت (إنّ اخلط الذي يرمسه كُرسان إىل كناية        ). 1: 13؛ زكريا   28-25: 36؛  21-17: 11 حزقيال

فالنظام احلبكي إلجنيل يوحنا    . وقا ال يستند على أي شيء يقوله يسوع       من مّتى ومرقس ول   ) واألبـناء 
ـًا مكا »تطهري الروح « و »إعادة الوالدة «إذ حيتل قول يوحنا حول      . هو املسؤول   مماثالً يف تقدم سري     ن

فهو يلي قصة تطهري    ). 16-15: 21مىت  ( يف قول مىت     »امللكوت واألبناء «قصـته كمـا يفعل قول       
يف لوقا، ال ُتقدم قصة  ). 22-18: 21؛  14-12: 21مىت  (ولعن شجرة التني    ) 17-13: 2 يوحنا(اهليكل  

شـجرة الـتني بوصفها قصة يسوع على اإلطالق، بل باألحرى تأيت يف أمثولة وتفّسر إىل حد كبري                  
يف مرقس، من ناحية  ). 7-1: 5؛ إشعيا   9-6: 13لوقا  (بالـتوافق مـع أمثولة إشعيا عن يهوه وكرمه          

11مرقس  (يف منتصف مناقشتني عن شجرة التني       ) 18-15: 11مرقس  (وضح حدث التطهري    أخرى، ي 

 :12-14 ،19-26.( 
ـًاإلجنيل، أكثر وضو  ليصـبح املـنطق السردي، املتضمن يف وضع القصة ضمن اخلط احلبكي               ح

إنّ . مياعندما نقارنه ببعض الترابطات يف مقدمة سفر املزامري ويف ملخص الشعر الذي جنده يف سفر إر               
وظـيفة أحداث شجرة التني يف األناجيل شبيهة بفصل القمح عن الزؤان يف أمثولة مّتى عن امللكوت                 

أو تفسري يوحنا املعمدان ملعمودية يسوع إما بالروح أو بالنار، اليت تفصل اخلري             ) 30-24: 13مـّتى   (
بني الطريقني املتناقضني   ) إما، أو (إنّ لإليضاحني جذورمها يف متييز      ). 12-11: 3مّتى  (عـن الشـر     
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ال «: 8: 17إرميا  (فاألخيار حيملون الثمرة يف املوسم املالئم       . لألخـيار واألشـرار يف املزمور األول      
، هم مثل   )4-3: 1املزامري  ) (الزؤانة/(، لكن األشرار كما تعصف الريح بالعصافة        »يكفون عن اإلمثار  

يف إجنيل مّتى، عندما خيرج     . نتمون إىل ثيمات القضاء   إهنم ي . اليت تبددها الريح  ) العصافة(ذرات التنب   
ـًايسوع من اهليكل، يكون جائ     إنّ . لكن شجرة التني ال مثار فيها     .  فيمضي إىل شجرة التني ليأكل     ع

تتبع القصة بأمثولة الكرم،    ). 19: 21مّتى  (شـجرة التني، احملكوم عليها بلعنة يسوع إىل األبد، تيبس           
 .مستغلة ثيمات موازية

ُيبىن سياق حادث شجرة تني مرقس ضمن برنامج على مدى ثالثة أيام، حيث يأخذ يسوع دور                
، يرى  )11-1: 11مرقس  (يف اليوم الذي يلي دخوله الظافر إىل مملكته يف أورشليم           . الشارح للكتاب 

 = 14-12: 11مرقس  (لذلك، فإهنا تلعن إىل األبد يف إجنيل مّتى         . يسـوع شجرة تني وجيدها بال مثر      
إنّ يسوع هو الذي جاء خارج املوسم، عندما يشري مرقس إىل أنّ األخيار جيب              ). 19-18: 21مـىت   

مىت (هذا تنويع على أمثوالت ابن امللك       . أن يكونـوا مستعدين كلما جاء امللك، حىت خارج املوسم         
لى هذه القصص حتمل عنصر قضاء مشابه آية ع       ). 10-1: 25مىت  (واإلشـبينات العشر    ) 1-14: 22

 .امللكوت
ـًاجتد لعنة مرقس خارج املوسم توضي      فقد عاد يسوع   .  يف استعماله الثاين ملوتيف شجرة التني      ح

عندما يعلق  . فيما بعد ميّر وتالميذه جبانب الشجرة اليت يبست آنذاك        . إىل أورشـليم لـيطهر اهليكل     
هذا ). 24-23: 11مرقس   (األعجوبة، يفسرها بلغة متيز اإلميان احلق وطهارة القلب       بطـرس على هذه     

املشهد الثاين، مع تفسريه، ُيردد صداه يف إجنيل مىت كأمثولة مستقلة قائمة على ثيمة االستعداد للوقت                
ُيحذر اجلمهور أن يكون    . إنذار، سيؤخذ واحد وُيترك آخر    من دون   ف. الـذي يأيت فيه ابن اإلنسان     

 ).24-32: 24 مىت( حلمل الثمرة يف أي وقت يأيت فيه ًزاجاه
ـًايف الكتاب عمو   ، تشرح هذه الثيمة على حنو منوذجي بأسلوب مّتى، مثل قصص الكروم اليت             م

 هو شرح غين بشكل     5إنّ نشيد يهوه وكرمه من إشعيا       . ، على سبيل املثال   ًرا حتمل، مث  ال حتمـل، أو  
 وإطاحي حيث تسود    اًديف إرميا، تتقدم شجرة التني يف نشيد هجومي ج        . خـاص مـن هذا النوع     

باإلشارة إىل تدمري نبوخذنّصر أورشليم،     ). 10-1: 24إرميا  (ثيمات التمييز والقضاء وفصل امللكوت      
 بسلتني من التني موضوعتني خارج اهليكل واحدة ممتلئة بالتني اجليد، واألخرى بالتني             إسرءيليقارن  

صلية يف قصة اخللق، ُيمنح السيطرة على كل        فاجليد، مثل البشرية األ   . العفـن وغـري الصاحل لألكل     
، ًدارديء ج «، مع ذلك، فهو     يءأما الس ). 31-26: 1التكوين   (»ًداحسن ج «شجرة حاملة للثمر،    

فالثمرة اجليدة تعكس أولئك الذين يؤخذون إىل املنفى حيث يعطيهم يهوه           ). 3-2: 24إرميا   (»ًداج
ـًاقل التني العفن ميثل أولئك الذين بقوا يف . بون بقلب طاهر ويعودون إىل البالد  يف املنفى يتو  .  ذا فهم  ب
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. يعتمد اجملاز املختلط على شجرة التني نفسها، وليس فقط على مثرها          . األرض والذين هربوا إىل مصر    
بعد ذلك بإصحاحات قليلة،    ). 20-16: 29إرميا  ( بالسيف واجملاعة والوباء     »ُتقتلع«فهـي سـوف     

ـًا قل إسرءيلسيعطي  .  شجرة التني إىل مناقشة امليثاق اجلديد      يتوسع جماز  ـًا جيعل منهم غرا   ًرا طاه ب  س
 ).14-10: 9؛ هوشع 13: 8؛ انظر إرميا 41-36: 32إرميا (حتمل مثارها بإخالص 

ل ال  فهذه األقوا . إنّ تفريق كُرسان بني التنويعات املستقلة وغري املستقلة لقول مشترك هو مضلل           
تعكس وظيفتها ضمن   . ميكـن ردهـا إىل تراث شفهي مشترك والتشابه حبد ذاته ال يقتضي االتكال             

ـًاالبنية اخلطابية لألناجيل خطا    ـًا تناص ب  أعقد بكثري وأبعد مدى يثبت أنّ كُّتاب اإلجنيل مل يستمدوا           ي
لقد كانت  . عينهأقواهلـم مـن تراث شفهي حمدد، معّرف بشكل ضّيق، يصدر عن شخص تارخيي ب              

.  من تفسري النص، مستقل عن أي معلم أو مصدر بعينه          ًدااألناجيل باألحرى تشترك بتراث متطور جي     
(ومّتى  ) 11(، ُيبىن تتابع املشاهد الثالثة يف مرقس        السرية الذاتية لدى دراسة التراثات اليهودية لتأليف      

 امللكوت، وتطهري اهليكل ومتييز طهارة      تدشني: عـلى ثالثـة عناصر ثيمية يشترك هبا الكاتبان        ) 21
هـذه املشاهد والثيمات اليت تشرحها جتد أصلها بني اجملازات اليت تنتمي إىل اإليديولوجيا              . القلـب 

إنّ إمكانية الوصول إىل هذا التراث تأيت بالشكل األكثر مباشرة من           . امللكـية الشـرق أدنوية القدمية     
 .فار املزامري وصموئيل واألخباراألدب النبوي والتراثات الداودية ألس

إنّ هؤالء األطفال   «: يف إجنيل توما  ) األبناء وامللكوت (يعـّرف كُرسان أقدم إثباتاته املستقلة جملاز        
ـًاخارج سياقه، يبدو شكالً قري    ) 2-1: 22توما   (»الذيـن ُيرضعون كمثل الذين يدخلون امللكوت        ب

ـًاومع ذلك، خال  . هبامـن األقوال املأخوذة من األناجيل املعترف          ألقوال العهد اجلديد، فإنّ هذا      ف
إنّ ثيميت التواضع   . القول وسياقه ضمن إجنيل توما ليسا جمازيني بل يدالن على أطفال رّضع حقيقيني            

والرباءة ليستا متضمنتني والسياق يف إجنيل توما يوسع االقتطاف يف اجتاه غريب على التراث اليهودي،               
كما يقّر كُرسان، جيادل توما بأنّ امللكوت مأهول بأبرياء         . لصفة الالّجنسية للطفل   عـلى ا   ًدامشـد 

فيجيب . »فهل سندخل امللكوت إذًا، بوصفنا أطفاالً؟     «: يرد التالميذ على يسوع بالسؤال    . عـازبني 
 واألنثى  وعندما جتعلون الذكر  . .  والباطن مثل الظاهر     ًدايسوع توما بقوله، عندما جتعلون االثنني واح      

 .]11[)4-3: 22توما ] (امللكوت[عندئٍذ ستدخلون . .  وال األنثى أنثى ًرافال يعود الذكر ذك. ًداواح
ه ابتعد أكثر   حىت إن إنّ قول العزوبّية هذا قد ابتعد عن قول األبناء وامللكوت لألناجيل املعترف هبا،              

] العرفاين[الغنوسطي  ] التبتل[ضمن مثال العزوبية    عن التراث الكتايب ككل وهو يقع على حنو راسخ          
ـًا ثان اقد يكون تفسريً  .  يف التقوى املسيحّية   ًدااملعـروف جـي     ألقوال األبناء، لكنه من الصعب أن       ي

 .هلذا التراث) أقدم شكل(يعكس 
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حد إنّ مـثال كُرسـان االستعراضي ال يدعم جزمه بوجود أربعة إثباتات مستقلة لقول أصلي وا               
، 14: 10، مرقس   14: 19؛  4-3: 18مىت  (إذ مثة أربعة أقوال مترابطة يف األناجيل املعترف هبا          . ليسوع

ثيمة متصلة  ) 5-3: 3مرقس  (يعاجل نص مستقل    . 4-3: 22وتنقيح لقول يف إجنيل توما      ) 16: 18لوقا  
ـًاإمنا خمتلفة وقوالً ساب    ـًاهو غري متصل كل   ) 5-3: 3يوحنا   (ع ة على ذلك، يستبعد كُرسان     عالو. ي

رمبا متّ  .  من أحداث وأقوال األناجيل اليت، كما سنرى، تركّز على ثيمة امللكوت وجماز األبناء             ًداعـد 
 .]12[جتاهلها ألهنا ال ُتضمَّن عادةً يف النشرات املتعارف عليها اليت تعدد وتقارن موازيات األناجيل

 تطهري اهليكل واألجناس) 3/ 3/ 1
ـًايل مّتى؛ ُبعيد دخول يسوع الظافر إىل أورشليم راك        يف إجن   تنقيح  ًدا على أتان مع جحش، مرد     ب

، تقدم قصة يسوع الذي     )12-10: 62؛ انظر إشعيا    11-9: 9؛ زكريا   5-2: 21مّتى  (زكريا إلشعيا   
يف قصة  .  ويشوع حزقياليسند سفرا امللوك هذه املهمة إىل امللوك آسا ويهوآش و         . يطهـر اهلـيكل   

مّتى، يطرد يسوع أولئك الذين يشترون ويبيعون يف اهليكل ويقلب طاوالت الصيارفة ومقاعد باعة              
ـًاإن بييت بي  «:  مبقطع مكتوب هلم   ًدااحلمـام، مستشـه    أما أنتم فجعلتموه مغارة    .  للصالة يدعى  ت

ه بشكل جيد للغاية، هو     ، الذي يقوم به املشهد بوظيفت     ]العقاب والثواب [إنّ منطق اجلزاء    . »لصوص
حيول يسوع هيكل إرميا    . ظاهـر بشـكل خاص يف تنقيحه ألقوال سابقة مأخوذة من إرميا وإشعيا            

 إىل اهليكل املثايل    »هـل أصبح هذا اهليكل الذي دعي بامسي مغارة لصوص يف أعينكم؟           «: الفاسـد 
؛ 15-8: 7إرميا   (»يتفهؤالء أيت هبم إىل جبلي املقدس وأفيض عليهم الفرح يف بيت صال           «: إلشعيا

يعيد مىت صياغة إشعيا   . إنّ غلبة مقطع إشعيا على مقطع إرميا ينبغي عدم تفويتها         ). 7: 5انظر إشعيا،   
كل من حيافظ على    ): املباركني(دعـا نشـيد إشعيا الذين حيفظون العدل ويفعلون اخلري ب          ). 56(

 ،»يب الذي انضم إىل يهوه    الغر«أمثلته على مثل هذا اإلنسان هم       . السـبت مـنهم وال ينقضـه      
هؤالء سوف آيت هبم إىل جبلي املقدس وأفيض عليهم         «،  »املخصـي الـذي حيافظ على سبويت      «و

ختتم قصة  ). 6-1: 56إشعيا   (»الفرح يف بيت صاليت؛ وتكون حمرقاهتم وقرابينهم مقبولة على مذحبي         
21مىت  (اؤوا إىل يسوع    فقد ج . مىت عن يسوع يف اهليكل على مشهد خفي لشفاء العرجان والعميان          

إن . ن أعلن إشعيا أهنما سُيعادان إىل اهليكل      ي، يف حماكـاة واضحة لغريب وخمصي إشعيا، اللذ        )14: 
متاهـيهما مع العرجان والعميان يفتح قصة مّتى على خطاب أكرب بكثري حول إصالحات اهليكل يف                

 )).2/ 3(انظر أدناه القسم (سفري امللوك األول والثاين 
والكَتَبة على  ) كذا(يشـفي يسـوع العرجان والعميان يف اهليكل، يشهد رؤساء الكهنة            عـندما   

 مرددين الصيحات من    »!اجملد البن داود  «عندما يغادر اهليكل، يصيح األبناء      . املعجـزات مع األبناء   
ميارسون إهنم  .  الكهنة والكتبة إىل التمجيد    رؤساءينضم  ). 9: 21مىت  (احلشود عندما يدخل أورشليم     
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يضع مّتى األبناء   . دور املعارضـة يف السجال إذ ينوهون إىل أنّ األبناء قد أعلنوه ابن داود فيغضبون              
تؤكد سلطتهم ثيمة   . ساء الكهنة والكتبة من هذا اجليل الذي ال يفهم        الذيـن يفهمـون يف مقابل رؤ      

 رؤساءالعميان والعرجان، وغضب    إنّ املوتيفات املتفاعلة لشفاء     . امللكوت عن قوى هذا العامل احملوَّل     
ـًاليس واض . تتطلب مناقشة ) 16: 21مّتى  (الكهـنة والكتبة، والتعرف على صياح األبناء          بشكل  ح

فـوري ملـاذا يسـتمد أوالدنا الفطنون استنتاجهم من خمطط مّتى للمشهد املزدوج لتطهري اهليكل                
ـًاوليس واض . واإلشفاء  داود الكهنة والكتبة تعّرف األبناء على يسوع بوصفه ابن          رؤساء ملاذا جيد    ح

، من إشفاء العرجان    "العجائب"غاضبني من تطهري اهليكل بل من        بدونفهم ال ي  .  لالعـتراض  امـثريً 
فما الذي . داودهذا هو ما متجده هتافات األبناء، عندما يتعرفون على يسوع بوصفه ابن      . والعمـيان 

ألبناء وال يفهمه كبار الكهنة والكتبة املثقفون؟ هذه املواجهة املقتضبة مع األبناء تسلّط الضوء              يفهمه ا 
، )1: 1مرقس  (عـلى جانب من خطاب حول املغرورين واملتواضعني يؤكّد إعكاس احلظ والبشارة             

 .الذي حيققه امللك املخلَّص عندما يدخل مملكته
نوئيل، ال يقوم مىت مبجرد مجع نصوص الرباهني من         كما يف إعالن والدة يسوع، حيث يسمى عما       

ـًانبوءة العهد القدمي ليبين زع     ال يبدو مىت   .  وممثل احلضور اإلهلي   داودابن  :  حول من يكون يسوع    م
ـًامهـت  فأولئك الذين يفحصون منظومة الرموز اليت تشكل األساس ألّي عمل أديب           .  بنوع احلجة  م

يكونون خمطئني إن هم حصروا النقاش بنص واحد أو مبؤلف واحد، هو، يف             معـني من العامل القدمي      
كل نص يتكلم من ويعرب عن عامل أديب وفكري كامل، من خالله            . هذه احلالة، النص الذي كتبه مّتى     

ـًايكون ما هو مكتوب مفهو      ما يقصده أي مؤلف منفرد، وهي       ًدافاملعاين تتجاوز بعي  .  ويأسر قارئه  م
ـًاأيتـتجاوز،    فالسرديات هي استجابات لعدد من     . ، انعكاس العامل الذي يكتب فيه مؤلف بعينه       ض
 .املعاين املمكنة

من أفواه األطفال : ، الذي يشري إليه يسوع بصراحة)8(إنّ اجملاز املعقد ملىت له جذوره يف املزمور  
ـًا، والذي يقدم حتد   )3: 8املزامري   (ًداوالرضـع أسست مح     يف تناقض   ًرال األحجية، مستت   من خال  ي

جماز أصوات األطفال   ) 3: 8(تربط قراءة مىت املزمور     . القوة اخلارجة من ضعف ويأس األطفال الرضع      
اآلتية من فم   " القوة"ُتعرَّف  . بامللكوت واهليكل وتفسريمها يف خطاب حول الشكل املالئم من الصالة         

 واخلالص الذي يستحضره، جبعل االسم      داوديربط ثيميت ابن    إنه  . األطفال بأهنا النشيد املثايل للمديح    
يردد األطفال ). 9: 21مىت (هذا ما أخربنا به احلشد قبلئٍذ عندما دخل يسوع أورشليم      . ًرااإلهلي حاض 

 .ما أعلنه احلشد
يف نشيد  ) 7-1: 26( فهو يستمد تفسريه من سفر إشعيا       . إنّ مـىت ليس أول من يقيم هذا الربط        

جـد أورشـليم بوصفها البقية الناجية ليهوذا يف قصيدة استعملها إشعيا إلدخال القارىء إىل قصته                مي
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يؤطر هذا يف عهد ابن آخر لداود، الذي ميكن ترمجة امسه           . املركـزية عن حصار سنحاريب أورشليم     
. »مدينة قوتنا «بأهنا  يف نشيد إشعيا توصف أورشليم      . ]13[])إيل[قوة الرب   (، مبعىن   حزقيالاإلحيائي،  

ـًافلـيس فقط دور املدينة بل أي        يف قصة احلصار، عندما كانت أورشليم عاجزة كما    حزقيال دور   ض
 مل يعول على قوته اخلاصة وال       حزقيالإنّ  ). 8(االبن هو ما يستحضره مىت من خالل اقتباسه املزمور          

اليت جاءت من فمه    " القوة"و.  إىل يهوه يف اهليكل    عـلى اخليول أو املصريني، بل على دموع الصالة        
إهنا تقابل باملدينة اآلمنة فقط، اليت ُهدد بإخضاعها من قبل          . متثل بقية األمة الصاحلة اليت حتفظ اإلميان      

 .الربجيش آشوري أرسله 
-36إشعيا (يف سـياق البقية هذا، يضع مىت خملصه ضمن قصة إشعيا الكبرية عن حصار أورشليم                

على كل، وقد دمر    . ُيرسل ملك آشور، عمانوئيل يهوه، ملعاقبة السامرة وأورشليم على آثامهما         ). 39
يدعو الشعب على األسوار بقوله     . السـامرة وجـاء إىل أورشـليم، فإنه يهني ملكها ومدينته وربه           

سة يف مقابل غطر  ). 22-4: 36إشعيا   (»وأنقلكم إىل أرض كأرضكم، أرض حنطة ومخر وخبز وكروم        «
فامللك، مثل ملك نينوى    . ، تدخل املدينة يف اِحلداد    )4: 37إشعيا   (»يهني اإلله احلي  «سنحاريب، الذي   

ـًا            ـًامس(يف قصـة يونـان، ميـزق ثيابه ويرتدي خيش يرسل مستشاريه إلعالن يوم احلساب     ). ح
: اء اجلهيضني إنه يتكلم عن مستقبل أورشليم يف جماز األبن       . »يوم ضيق وإهانة وكرب   «] الديـنونة [
 إىل اهليكل   حزقياللقد ذهب   ). 3-2: 37إشعيا   (»كامرأة تقاسي املخاض وهي عاجزة عن الوالدة      «

ـًاليصلي بتواضع ودموع، مثل ولد، واض  ).20-14: 37إشعيا ( نفسه وأورشليم بني يدي يهوه ع
لشعب حملاولة القائد   يف مضاعفة هلذا املشهد، يقترن جواب يهوه على استهزاء سنحاريب برفض ا           

لصهيون يف سفر إشعيا،    " البنت العذراء "إنّ شخصية   . اآلشـوري أن يغريهم لإلنضواء حتت وصايته      
 »قد احتقرتك واستهزأت بك، وهّزت ابنة أورشليم رأسها سخرية منك         «،  الصـادقة والوفية لزوجها   

اآلشوريني الذي ينقذ   يسخر يهوه من سنحاريب من خالل وفاء ابنته وحكمه ضد           ). 22: 37إشعيا  (
 صدى مالك املوت    ًدامثة مشهد جدير بالقيامة جيلب مالك يهوه يف الليل، مرد         . أورشليم والباقني منها  

12؛ اخلروج   38-22: 37إشعيا  ( قبل الفجر    ي آشور يجند) 185000(يف قصة سفر اخلروج، فيهلك      

 :29-30.( 
ـًاتترك القصة خي   ـًا أساس ط ـًاو مفك ي  يف خامتتها، ميكن أن ميتد عرب الفراغ الذي يشكل ثغرة           ك

) 39إشعيا  ] (، و م  "أورشليم"معبد القدس   [ملعاناة السيب بني الزيارة املنذرة للبابليني لرؤية كرت اهليكل          
اخليط هام لكونه قد ربط موتيف بقية       ). 11-1: 40إشعيا  (إىل النشـيد الطـنان للمصاحلة والعودة        

عنق  [»االبن يف الفتحة احلوضية   « تنجو البقية، لكن     حزقياليف قصة   . رب أربعة إصحاحات  أورشليم ع 
، تنضج  إسرءيلففي إعالن هناية السيب يف إعكاسات قدر        . بانتظار أن يولد  ) 2: 37إشعيا  ] (الـرحم 
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مانوئيل أن يرفض   ويستطيع ع ) 3: 7إشعيا   (»البقية التائبة «بشكل هنائي إمكانية االبن شيآر ياشوب       
 .الشر ويتجه حنو اخلري

 :صوت يصرخ ويقول
ـًاأعدوا يف الربية طريق يهوه وأقيموا طري       ـًا مستقي ق ومتّهد .  كل واد يرتفع وكل تل ينخفض      ، إلهلنا م
 ).5-3: 40إشعيا  (الربويتجلى جمد . كل أرض معوجة وتعبد كل بقعة وعرة

إذ يأيت ملك فاتح من     . حة احلوض تولد من جديد من السيب      إنّ بقـية أورشـليم، احملصورة يف فت       
، بكر يهوه وعبده    إسرءيلالطفل هو   ). 1: 45،  3: 41إشعيا   (ًراالشرق بسيف حييل األمم وامللوك غبا     

إنّ دورة اجملاز، اليت افتتحت أوالً بوالدة عمانوئيل، ُتستكمل يف الرؤية . املكابد الذي ترّبى يف التواضع   
فالطفل، مثل كل البشرية منذ قصة اجلنة، قد تعلم من خالل املعاناة أن             .  جديد سرءيلطوباويـة إل  ال

ال . لقد اصطفيتك ومل أنبذك   «: لذلك ميكن للرب اآلن أن يقول لطفله      . خيـتار اخلـري ويرفض الشر     
 ). 10-9: 41إشعيا  (»ختف ألين معك

 قلب التوراة) 4/ 3/ 1
ىل أورشليم حبدث تطهري اهليكل يف سلسلة قصرية من احلكايات اليت           ُتـربط قصة دخول يسوع إ     

الذي حيول  ) قلب التوراة (إذ ينضم تطهري اهليكل إىل سجال العهد القدمي حول          . ختلـق قصـة أكرب    
.  بقلب طاهر  الرب وطهارة أورشليم إىل هدف التقوى خدمة        إسرءيلهدف احلرب املقدسة لطهارة     

، الذي  ]السيب[ي لطهارة أورشليم اجلديدة بالنسبة للذين يعودون من املنفى          هـذا السـجال مركز    
ذين يعودون من السيب ليخلقوا أورشليم جديدة لكنهم ال      يباشـره سفر عزرا بسؤال هتكمي يتعلّق بال       

 ).1/ 3 انظر أدناه،( بقلب طاهر الربخيدمون 
إنه الدور الذي   .  دور احلرب املقدسة   يف مشـهد دخول يسوع إىل أورشليم يف إجنيل مّتى، يباشر          

إنه بطل يهوه القاهر، الذي يهزم األمم الضاجة ويرمز إىل األمة البارة،   . ميارسـه داود يف سفر املزامري     
يف سفر إشعيا   ) أورشليم القوية (إنه الذي تفتح من أجله      ). 12-10: 2املزامري   (الربالـيت ختـاف     

يؤطر املشهد  ). 2: 26إشعيا   (»ألمة البارة اليت حافظت على األمانة     افتحوا األبواب لتدخل ا   «: أبواهبـا 
بأقدام «فهم سيداسون   . إذ يعطى الصيارفة دور احلرب املقدسة     . الـثاين يف قصـة مـّتى يف اهليكل        

 . الذين ميثلهم يسوع البار يف غضبه»البائسني وخطوات الضعفاء
فداستها . ساواها باألرض وطرحها إىل التراب    . ةلقد أذل الساكنني يف العالء، وخفض املدينة املتشاخم       

 ).7-5: 26إشعيا (أقدام البائس والفقري، سبيل الصّديق استقامة، ألنك جتعل طريق البار ممهدة 

 ويسنده إىل يسوع لكي     الربيكـثف مّتى دور داود بوصفه ممثالً لألتقياء والربرة الذين خيافون            
 يهزمون بتواضع   »هيكله الذي أصبح مغارة لصوص    « يف   إن لصوص مىت  . يلعـبه يف مشـهد التطهري     
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ـًاخيلق مىت يسو  . املسيح الذي أصبح قوة، تأيت من فم األطفال        ـًا شبي ع ، يدخل إىل مدينة    زقيال حب ه
إنّ قصة سفر   . ، يصلح يسوع اهليكل   )31-29( البكر يف سفر األخبار الثاين       حزقـيال مـثل   . قوتـه 

 بأنه ابن داود وملك تقي، يصلح العبادة        حزقيالن أي قصة أخرى، هي اليت تصف        األخـبار، أكثر م   
 .ويرمم اهليكل

ـًا وأبنائه اليت يستحضرها مّتى أي     داودلشـرح هذه اإلشارة، حنتاج إىل العودة إىل ثيمة           تبدأ . ض
حصار داود  موتـيفات العـرجان والعميان كما اسُتهلكت يف قصص داود يف حدث خفي يف قصة                

فقد حكم داود كملك يف حربون سبع سنوات عندما صعد          ). 10-6: 5صموئيل الثاين   (ألورشـليم   
لن تستطيع اقتحام املدينة، ألنه     «: يهزأ املدافعون بداود  . هـو ورجاله إىل أورشليم ملهامجة اليبوسيني      

 عرب قناة مائية، وهو     يرسل رجاله . فريد داود باملثل  . » أن يصدوك عنها   العميان والعرج حـىت يف وسع     
أن يستخدم القناة للوصول إىل هؤالء العمي والعرج        ] على من يهاجم اليبوسيني   : [يشـجعهم بقوله  

هذا التبادل امللحوظ للتبجح بالشجاعة ميأل قصة حصار داود         . »!داودالذيـن تبغضـهم نفـس       «
ـًاإنه األكثر لف  . ألورشليم لعميان بشكل عادي كرمز للمعاناة،      لالنتباه عندما يستخدم العرجان وا     ت

: 31إرميا   (الربحيث ُيعادون يف يوتوبيا العهد اجلديد، يف ما يقدمه إرميا كمثل أعلى على ملكوت               
ـًاعيو«فقد كان   . مبثالية مشاهبة، يشّبه أيوب حياته اخلاّصة حبياة ملك عادل        ). 8 ـًا لألعمى وأقدا  ن  م

ـًالألعـرج وأ   . يفتح أعني العمي  «نفسه هو الذي    ] يهوه[إنّ يهوه   ). 15: 29أيوب  (،  » للمساكني ب
 واأليتام، من الصعب    راملمثل األ ) العرجان والعميان (إنّ  ). 8: 146املزامري   (»يهـوه ينهض املنحنني   

يصدم قََسم  . أن يكونـوا بني أولئك الذين يتوقع املرء من ملك طيب أن يكرههم مبعىن كراهية داود               
مؤلف سفر  ). 9-4 :11انظر األخبار األول    (قارىء ومن الواضح أن القصد منه هو أن يصدم          داود ال 

صموئيل  (»ال يدخل بيت يهوه أعمى وال أعرج      «صـموئيل الثاين يستخدم األحجية لشرح القول،        
ـًااملفـتاح إىل األحجية هو استعماهلا املفارق زمن       ). 8: 5الـثاين    ل  أو قصة أص   )etiology(  كسببية   ي

 :لقانون الطهارة يف سفر الالويني، الذي مينع العرجان والعميان من تقدمي األضاحي يف اهليكل
ال يقّرب رجل من نسلك فيه عاهة ذبائح إلهله على مدى أجياهلم،            : قل هلارون : وقال يهوه ملوسى  

د، فكل رجل مصاب بعاهة ال يتقدم سواء أكان أعمى أم أعرج أم مشّوه الوجه أم فيه عضو زائ                  
وال مكسور اليد أو الرجل، وال أحدب وال قزم أو من يف عينيه بياض، وال األجرب وال األكلف                  

 ).20-16: 21الالويني (وال مرضوض اخلصية 

 ًزا بار ًرا عن هذه اإلضاءة التحريرية، ميارس موتيف العرجان والعميان دو         ًدايف سـياقه اخلاص، بعي    
 ورده الفظ على تراث     داوديستند حتدي اليبوسيني ل   .  سفري صموئيل   يف داوديف كل مكان من قصة      

له أصداء عديدة يف ،  فنشيد الرثاء للربة عشتار على سبيل املثال.  يف األدب القـدمي ًدامـتجذر جـي  
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ـًايلّخص املنشد، خماط  . ، احملاصر واحملتقر من قبل أعدائه     داودمرثيات سفر املزامري ل     اإلذالل   عشتار، ب
 :الذي يرتله أعداؤه عليه

إىل مىت، يا مواليت، ستبقى أنظار أعدائي عليَّ، خيططون للشر ضدي بالكذب واالفتراء؟ فهل سيثور                
. . ضدي الذين يالحقونين والذين يصرخون فوقي؟ إىل مىت، يا مواليت سينبذين العرجان والضعفاء                

 .]14[فالضعفاء باتوا أقوياء، لكنين أنا ضعيف

 ًزايعطي سفر املزامري جما   . فـتقوية الضـعفاء، وإشفاء العرجان، هي إعكاس حيل أحجية اخلالص          
ـًا طل داود ويكشف منطق هذا التقوى عندما ينشد        ـًامشـاهب   للمساعدة ضد الذين يطلبون حياته      ب

، »هوه يهتم يب  ي) لذلك(أما أنا فمسكني وبائس،     «): 6-2: 70؛  18-13: 40؛  27-24: 25املـزامري   (
ـ  هذه املوتيفات التقية يف الترنيمات والصلوات، تعطى، بدورها        .  التواضـع كرمـز للتقوى     ًدامؤك
ـًاشر ـًا فكاه ح ، حيث ميارس   )29-12: 18صموئيل األول   ( يف حكايات مثل قصة داود وشاول        ي

يف احلكاية اخلرافّية   ] اخلاطب[دور طالب يد املرأة     ): 23: 18صموئيل األول   (داود دور رجل بائس     
). شخصية داود يف القصة والنشيد    ) 3/ 3انظر القسم   (العاملية، األفقر من أن يأمل يف أن يصبح صهر امللك           

من قصته، حيث   ) 15(يف قصـة حصار وأسر أورشليم، مع ذلك، مل يصل داود بعد إىل اإلصحاح               
كما يف إجنيل مىت، تبين     . جبل الزيتون تعـلم الدرس من ضعفه والقوة املغايرة للتواضع يف رحلته إىل            
 .قصص داود األقدم ثيمات، توسعها وتشرحها السرديات مالحقة

إنّ داود، امللك اآلن، قد وضع      . جيـد كره داود للعرجان والعميان يف النهاية إعكاسه املخلص         
ك ومل«). 13: 8صموئيل الثاين   (» شهرة واسعة  وأصاب داود «ه حتت سلطته    ءالفلسـتيني وأعدا  
حتطمت ). 15: 8صموئيل الثاين   (»  فكان حيكم باحلق والعدل لكل شعبه      إسرءيلداود عـلى كل     

مقاومـة مؤيدي ابن شاول إشبوشت الباقي على قيد احلياة حلكم داود من قبل، عندما قُتل األول                 
ظيم بالسؤال،  عندئٍذ مييز داود سالمه الع    ). 12،  34-30: 3صموئيل الثاين    (]15[وأبـنري، قائد جيشه   

ـًاهل بقي أحد من بيت شاول على قيد احلياة ألسدي إليه معرو           « ـًا إكرا ف صموئيل (»  ليوناثان؟ م
ـًاإنّ ابن شاول، يوناثان، الذي أحبه داود، كان له ابن ُمقعد، ألن مربيته أوقعته خو ). 1: 9الثاين   ف

). 4: 4؛ صموئيل الثاين    »من فم عار  «(االسم اإلحيائي للطفل هو مفيبوشيث      . مـن انـتقام داود    
الكلمة العربانية اليت تعين احلب، الذي يظهره داود اآلن للطفل، تعكس احملاباة الشخصية للملك أو               

إهنا هتىيء اجلمهور لالبن األعرج ليوناثان حبيب داود، مع دوره املخزي، الذي لعنه             . هللا ومحايـته  
ملفيبوشث، الذي يبدو أنه يعاكس الكراهية اليت       " حلبا"إنّ إظهار داود    . داود ونفـاه من أورشليم    

. صـبها على العرجان، بالكاد خيفي حاجته إىل السيطرة على التهديد الباقي الوحيد لشرعية حكمه              
هذا ). 13: 9صموئيل الثاين   (يدخل داود الرجل املقعد إىل أورشليم ليأكل بانتظام على مائدة امللك            

يجد إعكاسه يف هناية املطاف يف عار اخلامتة املرددة لصدى سردية سفر            املوتيف املتفق عليه للرمحة س    
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، ليكون  )أبناء داود (امللـوك الثاين، عندما ُيدعى حفيد يشوع، يهوياكني، يف مسار التاريخ، أصغر             
 ). 30-29: 25امللوك الثاين (الضيف اليومي على مائدة بطرون كبري آخر، ملك بابل 

)). فم عار (دوره اللقيب ب  ( العاهة يف قدميه،     وي لشاول، مفيبوشث ذ   يؤدي الوريث واحلفيد الباق   
ـًاينهي مفيبوشث شكل   ـًا حرب داود األهلية باالعتراف به مل      ي فسكن «). 6: 9صموئيل الثاين    (ك

ـًامفيبوشـث يف أورشليم، ألنه كان يأكل دائ        ـًا على مائدة امللك، وكان مصا     م  بعرج يف رجليه    ب
صموئيل (إنّ تظاهر داود حبب العرجان، الذين كان يكرههم  ). 13: 9صـموئيل الثاين    ( »كلتـيهما 

يدعو منافسه إىل أورشليم ليأكل على مائدته، مثل واحد من أبنائه، يقدم سخرية             ] وهو[،  )5:8الثاين  
ـًا إيلياه ًراوفرصة كافيتني إلعكاس مسيحاين الحق ليدعم دو       لها هنا كل    ملصاحلة األجيال، اليت ميث    ي

 . ويهوذاإسرءيلمن شاول وداود و
ـًامـع ذلك مثة قصة أخرى جتمع هذا العنقود من العناصر الثيمية م             تقدم .  يف خطاب متماسك   ع

، مع  )23-22امللوك الثاين   (قصة التوراة املفقود، الذي متّ العثور عليه عندما قام يشوع بترميم اهليكل             
ـًاذلـك مفتا   إن تذلل يشوع ودموعه فقط هو الذي يكبح        .  آخر إىل أحجية لعنة داود     ـًاي تفسري ح

فامللك التائب والشعب قد التزموا بقلوب      . غضـب يهوه عن تدمري أورشليم أثناء فترة حياة يشوع         
اآلهلة األجنبية، اليت متّ إحراقها يف وادي       ] آنية[فقام يشوع بتطهري اهليكل من      . طاهـرة مبيثاق جديد   

يف هذه  ). 8-1: 23صموئيل الثاين   (ّر رمادهـا على قبور عاّمة الشعب جلعلها منجسَّة          وذُ. قـدرون 
العنصر الوحيد الذي أُدخل إىل     . إىل عبادة بعل وعشتاروت   القصـة، يطهر اهليكل من كل ما ينتمي         

كل إذ مل ُيحَتفْل بأي فصح منذ زمن القضاة ومل ُيعقد أي فصح يف اهلي             . اهليكل هو االحتفال بالفصح   
املفتاح هو التورية اللفظية القائمة على      ). 22: 23صموئيل الثاين   ( ويهوذا   إسرءيلطـوال أيام ملوك     

ـًاالعربانية أي [والكلمة  > فصح<الكلمة العربانية اليت تعين الفصح       > فصح<اليت تعين العرجان    ] ض
لداود، أبيه، يعكس لعنة    إنّ يشوع، يف حماكاة     . الذيـن كـان داود يكـرههم ونفاهم من أورشليم         

) >فصح<بالعربانية  (يف قصة مّتى، يأيت العرجان      . العـرجان والعمـيان بإدخال الفصح إىل اهليكل       
 من شعب مقدس بوصفه     ًداحاملا شفوا، فإنّ ما كان مستبع     . بأنفسهم إىل اهليكل لكّي يشفيهم يسوع     

ـًاجن  .يعلن امللكوت، عندما يتعرف األبناء، إنّ إعكاس القدر ًرا صار اآلن مشموالً ومطهس
، ينكب السارد على هذه الثيمة من قصة        )14: 21مىت  (يف إشفاء مىت للعرجان والعميان يف اهليكل        

يف افتتاحية املشهد التايل، فإنّ يسوع مّتى، مثل        . لقد أعيد هيكل مّتى إىل دوره كبيت للصالة       . داود
إذ ُتقلب اللعنات على    ]. للقدر[عكاسات امللكوت   داود ويشـوع ويهـوه من قبله، يتابع سلسلة إ         

إنه يأخذ دور امللك الصاحل يف التراث، الذي        . ُتقلب جناستهم إىل طهارة   : العرجان والعميان إىل بركة   
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إنه، مثل أيوب، يعكس احلظ السىيء لشعبه ويعتين بالعميان       . ًدا جدي إسرءيلخيلـق أورشليم جديدة و    
 .فالذين كانوا فيما مضى منبوذين، يعودون اآلن إىل مرياثهم). 15: 29أيوب (بة والعرجان عند البوا

 من  ًداإنّ أحـد السـياقات االجتماعـّية والتارخيّية األساس للقصص الكتابّية، اليت تستدعي مزي             
إنّ . بني هيكلي السامرة وأورشليم، املستتر يف نصوصنا      ] اإلطاحي[االستقصاء، هو الصراع االنقاليب     

مصاحلة السامرة  : البنيـتني اجلزائيتني لسفر إرميا وسفر إشعيا تدعمان توقع القارىء إلعكاس خملص           
ختتم . ]16[ إىل صهيون أورشليم   اوأورشـليم بشـكل مؤكد أكثر، عودة عبادة السامرة املذمومة كثريً          

ه إىل داود ويشوع    سلسلة اخلطاب السردي اليت تتبعتها من كره داود للعرجان والعميان بانضمام يهو           
معهم، يدعون كل العميان املتحدرين من إسحق والعرجان        . يف سفر إرميا يف دعوة العرجان والعميان      

إىل هذا اخلطاب تنضم قصة التطهري واإلشفاء البسيطة يف إجنيل          . املـتحدرين من يعقوب إىل اهليكل     
ل ويشفيهم، هو ما يعترض عليه      هذا اإلعكاس للقدر، الذي جيلب العرجان والعميان إىل اهليك        . مـّتى 

ـًاإهنم أي . كاريكـاتور مّتى لكبار الكهنة والكتبة       يعترضون على تعّرف األبناء على هذا اإلعكاس        ض
إنّ قراءة مّتى تفهم لعنة داود للعرجان والعميان على أهنا تستحضر دور امللك، الذي يلعب فيه              . للقدر

يتام واألبناء، األدوار املقولبة املنمطة للذين يتعني إنقاذهم يف          واأل راملالعـرجان والعمـيان، مثل األ     
 واأليتام،  رامل، حيث يلعب دور مّتى للعرجان والعميان األ       )68(يف هذا، يوّرط املزمور     . امللكـوت 

 .املتوحدون والسجناء واليائسون
ـً املتوحدين بي  الربُيسكن  . راملهو أبو اليتامى وقاضي األ      ًرامط. . ، ويطلق املقيدين إىل النجاح،      ات

هناك يف الربية حل قطيعك، وأنت      .  على شعبك مرياثك وعند إعيائه أنت شددته       الرب سكبت يا    ًراغزي
 ).11-6: 68املزامري ( للمساكني اجبودك وفرت خًري

ـًايف تقـدمي لوقـا للطوبيات يف موعظة يسوع يف السهل، جند لع              بنفس تراث العرجان     مماثالً ب
يبارك لوقا البائسني واجلائعني والباكني،     . والعميان، الذين يكرههم داود، وإعادهتم من خالل الفصح       

ـًاعاك .  مصريهم بإجياد توازن مالئم الحتياجاهتم، امتالك امللكوت والشبع والضحك، على التوايل           س
ملكروهني واملستبعدين سوف يثبون من     إنّ أولئك ا  . ُيشـفى العـرجان، كآيـة رابعة على امللكوت        

للوهلة األوىل يبدو أنّ اإلعكاس الرابع يفتقر إىل املوازن املناسب لإلعكاسات           ). 22: 6لوقا  (السعادة  
ـًاملاذا يثب أولئك املكروهني واملنبوذين فر     . الـثالثة األخـرى    يف السياق األكرب   .  يف امللكوت؟  ح

ـًاللتراث يصبح اإلعكاس جل    ؛ املزامري  6-5: 35؛  20-18: 29إشعيا  (ضم لوقا إىل إشعيا واملزامري      ين. ي
إنّ اسـتعمال لوقا اخلالّق املستقل لتراث مشترك إمنا يؤيده تنويع لقصة مىت عن األبناء         ). 28-30: 18

. خارج اهليكل ) ابن داود (والذين ينادون يسوع ب   ) اجملد هللا يف األعايل   (> حسنء<الذيـن يهتفون    
 دور األبناء، ويلعب    »مجاعة التالميذ «يلعب  . يف سياق دخول يسوع إىل أورشليم     تؤطـر القصـة     

ـًايأمر الفريسيون يسو  ). 40-37: 19لوقا  (الفريسـيون دور كـبار الكهنة والكتبة املتجادلني           أن  ع
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  كما يفعل مىت بل يتحول بدالً من3ال يقتطف لوقا املزمور . ُيسـكت التالميذ وهذا ما مييز استقالله      
.  إذا متّ إسكات التالميذ    »حىت حجارة اجلدران تصرخ   «): 11: 2حبقوق  (ذلـك إىل الـنيب حبقوق       

ـًاخال ـًا لذلك فإنّ قصته شبيهة متاف  .  بقصة أوالد مّتىم
قـبل قـول امللكـوت واألبناء مباشرةً، الذي حيدده كُرسان يف إجنيل لوقا، مثة إشارة ضمنية إىل           

لوقا (ن يصليان يف اهليكل     ي الفريسي املتكرب وجايب الضرائب املتواضع، اللذ      امللكـوت يف خامتة أمثولة    
ـًايصـلي الفريسي امتنا   ). 16: 18  أن  الربيسأل جايب الضرائب    .  ألنه ليس مثل الرجال اآلخرين     ن

 فإنّ كل من يرفع نفسه يوضع، ومن يضع       «: إنّ َمثَل األمثولة يكاد يطرح أحجية     . يظهر الرمحة لآلمث  
ـًاإنه يكشف عن تقنية مشتركة متا     ). 14-9: 18لوقـا    (»نفسـه يـرفّع    :  بني األقوال األخالقية   م

يوسع لوقا قول سفر املزامري بشكل      . » يذل املتكربين وينقذ املتواضعني    الربإنّ  «: االستشهاد بقرينه 
وهي ). 8: 75املزامري   (» وخيفض آخر  ًدا، يرفع واح  الدّيان هو   الربف«): 29: 22أيـوب   (إبداعـي   

جايب الضرائب  ). 7: 2صموئيل األول    (»يهوه ُيذل وُيعز  «: عبارة تردد بشكل تام صدى عبارة حنة      
إنّ املناحة بلسان املتكلم يف سفر املزامري تعقد األمثولة على          . يف إجنـيل لوقا هو رمز بسيط للملكوت       

والتواضع احلقيقي يتم   ) الفطنة(ايا التمييز   يف حني أنّ قض   . حنو عميق بدجمها مع عرجان كراهية داود      
 :احلفاظ عليها، فإن السجال يدخل عنصر الصراع يف تفسريها

ـًاأما أنا فقد لبست املسح حز       على مرضهم، وأذللت نفسي بالصوم، ولكن صاليت كانت ترتد إىل            ن
.  كمن يندب أمه   ـًانلقد عاملت كالً منهم كأنه صديقي وأخي، وأطرقت حز        . صدري من غري استجابة   

ـًاوأما هم فشمتوا فر     مزقوين ومل   . عند سقطيت، وجتمعوا علّي شامتني، وشرع غرباء الأعرفهم يضربونين         ح
ـًايا سيد، حىت مىت تظل متفر     . كفجار ماجنني جمتمعني حول وليمة حزقوا علي أسناهنم       . يرتدعوا ؟ نجِّ  ج

 ).17-13: 35املزامري  (!نفسي من مهالكهم وخلّص حيايت من بني األشبال

 الرب«: إنّ اخلطـاب الكتايب حول التواضع تتقامسه نصوص العهد اجلديد األخرى، كاملثل التايل            
هذا املثل  ). 6-5: 5رسالة بطرس األوىل     (»]رمحة[يقـاوم املتكربين، ولكنه يعطي املتواضعني نعمة        

يسخر من املتكربين الساخرين، ويغدق     « ل زإذ ميكن قراءته كموا   .  رسالة أمثولة لوقا   ًدايلـتقط جـي   
ـًاأو تنقي ) 34: 3األمثال   (»رضـاه على املتواضعني    أنت ختلص الشعب املتواضع أما املترفعون      « ل ح

12: 18األمثال   (»التكرب، الذي يسبق السقوط   «إنّ طبعة سفر األمثال من      ). 28: 18املزامري   (»فتذهلم

املتواضع الروح، الذي   «صدر إجنيل لوقا ألهنا تضيف، مع لوقا،        ميكـن أن متتلك أفضل زعم بأهنا م       ) 
) ad libitum(كما يشاء " املصادر"ميكن للمرء أن يضاعف ). 23: 29انظر األمثال  (»حيـرز كـرامة  
ـًاوبإمكان املرء أي    أن خيلق تنويعات على مصدره، كما يفعل لوقا يف الواقع، عندما يستعمل مثل              ض
إنّ مؤلفي إجنيل لوقا ورسالة بطرس األوىل مها ). 17: 18لوقا (» امللكوت واألبناء« أمثولته ليفسر قوله

واألعمال األخرى لكٍل من    ) 6: 4رسالة يعقوب   (جـزء من نقاش الهويت، يشترك به رسل يعقوب          
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يف العامل األديب   ). 7: 22؛ أيوب   17: 19؛  5: 17؛  32-31: 14األمثال  (العهـد القدمي والعهد اجلديد      
ـ  ديد التنافس لألمثال واألقوال، فإنّ الشبه التام لكلمات مثل لكلمات مثل آخر من الصعب أن               الش

 .يوحي باالستعارة بقدر ما يوحي بوجود تراث مشترك
يف تنويع إجيايب لشخصيات أوالد مىت، يستعمل مّتى        ) مجاعة التالميذ (يف حـني اسـتعمل لوقـا        

ـًا سلب ًرا ليلعبوا دو  »الكتـبة الفريسـيني   « إنه جيعل  ). 12-1: 23مىت   (ًدا ميثل كل الذين ليسوا أوال     ي
ـًايسو فمن يرفع  : خيتم هذا مبثل  .  حول احلاجة إىل التواضع    »اجلموع وتالميذه « يلقي موعظة على     ع

ـًا مسبَّ ًرا ساخ ًدايبدأ هذا املثل نق   ). 11: 23: مىت(نفسـه يتضـع، ومن يضع نفسه يرتفع          ، حموالً  ع
يتضمن النقد الالّذع ستة    ). 2: 1؛ انظر إشعيا    15: 23مىت   (»أوالد جهنم «وع وتالميذ قصته إىل     مج

، 27،  25،  23،  15،  13: 23مىت   (»ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون    «بعبارة  مقـاطع، كل مقطع يقّدم      
يقدم لنا  . االسـتثناء الوحـيد يوسـع هذه اخلطابة وينشىء لعنة مثلثة على الكتبة والفريسيني             ). 29

مىت (» قادة عميان «شخصية مسيحانية أخرى تكره العرجان والعميان، فقد أصبح الكتبة والفريسيون           
تتلى موعظتهم املزيفة   ). 19: 23مّتى  (» رجاالً عميان «و) 17: 23مىت  (» جّهـاالً عميان  «،  )16: 23

22-16: 23مىت  (،  »لفمن حي « أو   »من َحلَف «يف اهتام مكرر سبع مرات، يف كل مرة يبدأ بالعبارة           

تـتحول املوعظة الساخرة إىل نواح على أورشليم، يف حني أهنا تردد صدى لعنة إشعيا على الذين                 ). 
 .يهربون إىل مصر

ـًاتقـدم صور النواح على أورشليم وجتميع أوالدها صدى سلب          ـًا، معاك ي من .  لوحي إشعيا  س
إشعيا " ألورشليم "ايسمح يهوه أخريً  . ى خامتة سفر إشعيا    عل ًدا شدي ًداالواضـح أنّ مىت يعتمد اعتما     

-7: 66إشعيا  (بأن ُيجمع مع اجملاز املماثل المرأة وأطفاهلا الرضع الكثريين          بأن تولد وللشعب    " اجلديدة"
إنّ نواحهم هو الذي حيتاج إىل إعكاس       . »النائحني عليها مجيعهم  . . كل حمبيها   «األبـناء هم    ). 11

هذه الصورة النهائية للملكوت، مع األبناء      ). 11-10: 66إشعيا  (موع بصيحات الفرح    الستبدال الد 
، الذين يضللهم الكتبة    »أبناء جحيمها «واألطفـال ميرحون، تدعم توازي مىت املتباين مع أورشليم و         

ـًايهتف أوالد التواضع ابتها. والفريسيون  . عندما يدخل امللك مملكتهج
ـًايقـدم املشهد بكامله يسو     ء، باللعن  ي، الذي يه  ]الديَّان[ يف الدور القيامي لقاضي امللكوت       ع

إنه . هذا التفسري تقفله اخلامتة النهائية خلطابه األخري إىل الكتبة والفريسيني         . والربكة، أورشليم جديدة  
 »!يهوهمبارك اآليت باسم    : إنكم لن تروين من اآلن حىت تقولوا      «: يشـري مباشرةً إىل امللكوت القادم     

26: 118املزامري  (هذه النبوءة التفسريية للكتبة والفريسيني الذين يهتفون مبديح املزامري          ). 39: 23مىت  (

: 21مىت  ( واملشهد الكامل لدخول يسوع ألول مرة إىل أورشليم          »اجلموع وتالميذه «، تردد هتاف    )
ـًاإنـه يشري أي   ). 9  لقارىء اإلجنيل، يكون هذا التنبؤ      فبالنسبة.  إىل ترديد ثالث يف مستقبل القصة      ض
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ـ  ـًا ًراآس إنه خيتم املونولوج املقطّع، املكرر سبع مرات، احملكم التركيب ذا العناصر الثيمية            .  ومدهش
يركز اجملموع على لعنة مكررة ثالث مرات       . املقسـمة إىل جمموعات من ثالثة وستة وسبعة مقاطع        

] القدر[ها بإعكاس   ئاحة اخلتامّية على أورشليم وتنب    للقـادة العمـيان واحلمقـى ويؤطر كمواٍز للمن        
ـًايف املرة التالية اليت تراه فيها أورشليم، سيكون العميان الذين يقودهم العميان مجي            . واملصاحلة  مثل  ع

ـًااألبناء، يهتفون فر  .]17[ )15: 21مّتى ( يف اهليكل ح
ع، إذ جيب عليه أن ينقذ أورشليم من احلساب         إنّ دور إيليا هو الدور الذي يؤطره مىت ألجل يسو         

فالعميان . هتىيء أحجية العميان القارىء ألجل مثل هذا اإلعكاس       ). 24-23: 3مالخي  ] (الديـنونة [
تأخذ بقية إقامة يسوع يف أورشليم شكل خطاب حول اليوم القادم           . سيبصـرون وامللكـوت سيأيت    
 على جبل الزيتون ويقص عليهم أمثوالت       جيلس يسوع مع تالميذه   . الـذي يعـاد فيه خلق األرض      

ال تتضمن  . أورشليم مىت، مثل أورشليم إشعيا، هي كناية عن البشرية        ). 46،  25-3: 24مىت  (كآيات  
حىت . ، وال تشري إىل إحباط ومعاناة واضطهاد الكنيسة املبكرة        ) م 70(السردية دمار أورشليم يف عام      

كيفما فهمنا املعاين اإلضافية التارخيّية     . شليم، حيث ُيحاكم وُيعدم   ا ال تنوه إىل عودة يسوع إىل أور       إهن
إنّ هدف مّتى ليس    ). 24(يف فئة اآليات املضللة يف اإلصحاح       " األحداث"ملـّتى، توضـع كل هذه       

 .التفسري التارخيي بل هو هدف تربوي، مكرور يتقامسه مع التراث األكرب
رؤساء الكهنة والكتبة ويدخل يف سجال الهويت       يف مشهد مىت يف اهليكل، يرد يسوع على غضب          

من أفواه األطفال والرضعاء    : أمل تقرأوا قط  «: جيري تقدمي نص ألجل املناقشة    ). 16-15: 21مـىت   (
ـًاتسـبي أعـددت    ) 8(يف هذا الشرح لألحجية يف املزمور       . ؟)3: 8؛ املزامري   17-15: 21مىت   (»]ح

ها الدائم والطاغي، املرتبط بشكل مالئم مبوتيفي كٍل من         واخلطـاب املتصل، جتد ثيمة التواضع تعبري      
ـًا من املعىن) القول األصيل(يف هذا السياق، يكون مفهوم كُرسان عن . األبناء وامللكوت  .مفرغ

سواء أنشده داود يف أثناء     ،  »من أفواه األطفال والرضع، قوة    «،  )8(إنّ اجملـاز املعقـد يف املزمور        
قّوة :  سفر املزامري أو كما اقتبسه مىت، يتحّدى القارىء بأحجيته الصرحية          الفـرار من أبشالوم كما يف     

. تربط قراءة مىت جماز أصوات األطفال بكٍل من الدخول إىل أورشليم وتطهري اهليكل            . بكـاء الطفل  
ـًافكـل املشـاهد الثالثة تفسر وف       من فم األطفال تصل ابن     " القوة"إنّ  . للشكل املالئم من الصالة    ق

يعّرف مىت هذا بأنه نشيد مديح      ). 9: 21مىت   (ًرا واخلالص الذي جيلبه جبعل االسم اإلهلي حاض       داود
 .مثايل

تـتركز قصة دخول يسوع إىل أورشليم يف حدث تطهري اهليكل وتردد صدى خطاب آخر حول                
 دموع  ُيسند إىل يسوع دور داود، امللك الظافر، بفضل       .  بقلب طاهر  الربكـيف ميكن هلا أن ختدم       

بالنظر إىل هذه   ). 2: 26إشعيا  (، الذي تفتح أورشليم أبواهبا ألجله       )15صـموئيل الثاين    (التواضـع   
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ال [القـراءة الترابطـية، ميكن للمرء أن مييز دور كبار الكهنة والكتبة بأهنم أولئك الذين ال يفهمون                  
ح أنّ مّتى ال يكتب     من الواض . إنّ جواب يسوع هو جواب ال يفهمه حكماء هذا العامل         ]. يفقهـون 

إنه يضع أورشليمي إشعيا    . عن يسوع أو كبار الكهنة بقدر ما يكتب عن الرؤى املتنافسة ألورشليم           
ـًا     اليت تنتمي إىل   " مدينة القوة "اليت ميثلها الصيارفة يف مقابل      " املدينة اآلمنة : "يف تضاد مع بعضها بعض

 . الظافرون الذين يدوسون اآلمنني حتت أقدامهمأمة إشعيا البارة، اليت يشرحها البؤساء واحملتاجون
مـع أنّ جمـاز إشعيا ال يعيد إىل األذهان بالضبط اقتحام الباستيل، فإنه يستمد إهلامه من خطابة                  

إنه ُيستمد من الفلسفة السياسّية واألمل الكوين للبشرية املضطّهدة يف          . العصـيان املسـلح واحلرب    
إن متاهي القارىء   ). 55-46: 1؛ لوقا   10-1: 2صموئيل األول   (  العدالة، كما تفعل أناشيد حنة ومرمي     

فأوالد مىت، الذين يعلنون عن امللك ومملكته بقوة تواضعهم، هم فقراء      . مـع شخصـيات القصة هام     
ـًايف امللكوت، يف هذه الرؤية الطوباوية ألورشليم، يكونون ملو        . وحمـتاجو إشعيا   ، مع عامل جديد ك

، ال يلعب يسوع دور التواضع بنفسه بل        )8( ملدى تضمني جممل املزمور      ـًاعتـب . حتـت أقدامهـم   
، صدى لصراخ   )15: 21مىت   (»!اجملد البن داود  «: باألحـرى يؤكد القوة من فم األبناء واملتواضعني       

(يف املزمور   ). 9: 21مىت   (»باسم يهوه مبارك اآليت   «أضافوا بقوهلم   . احلشد عندما دخل يسوع املدينة    
ـًان لصوت االبن أي   ، يكو )8 بالنسبة ). 2: 8املزامري  (السم يهوه   ] التسبيح[ سياقه يف ترنيمة املديح      ض

من القوة احلمائية هلذا    . إنّ نشيد التسبيح املثايل هو ذاك التعرف      . »يأيت باسم يهوه  «ملىت، فإن يسوع    
 . التسبيح، يأيت خالص أورشليم وجتد األحجية رسالتها

ُ مينح جماز صوت االبن، املفعم بدموع .يؤثر يف تفسري مىت) 8(به من املزمور مثة بيت غري مستشهد    
ـًاتواضع رجل بالغ، صدى خطاب  : ي

جعلته أدىن من املالئكة إىل حني،      . حىت تعتربه؟ " ابن اإلنسان "من هو اإلنسان حىت هتتم به؟، أو من هو          
 ).7-5: 8املزامري (ه يداك مث كللته باجملد والكرامة وأعطيته السلطة على كل ما صنعت

إهنما ). 2: 8املزامري  (يلقـى اجملازان إبداعية ال مثيل هلا يف تعريف سيادة يهوه بوصفه سيد اخلليقة               
اعرف (هذا النظري الفلسطيين لقول أفالطون      ). من هو اإلنسان؟  . (يطـرحان سؤاالً حول فهم الذات     

ـًايرتبط ارتبا ) نفسـك  ـًا وثي ط إنّ أصوات األبناء   . القدمي للعامل بوصفه وادي الدموع     بفهم العامل    ق
السـعداء يف الكتاب حتتاج ألن تلطف بدموع التواضع إذا كان عليها أن تعكس بشكل كامل قدر                 

ـًاتقدم حكمة األبرياء شر   . البشـر  ـًا نقد ح يؤطر التسبيح الترديدي السم يهوه     .  حلماقة السفسطة  ي
جواب متحول على السؤال    : جماز القوة اليت تأيت من فم االبن      ) 10،  2 :8املـزامري   ) (8(يف املـزمور    

يف سياق امللوك ومسيح يهوه، فإنّ هذا التواضع يسكت ضجيج أعداء اخللق            . اخلطايب للعدم اإلنساين  
من هو اإلنسان   «). 2؛ انظر املزامري    7،  3: 8املزامري  (احلامي اإلهلي على األرض     /ويرسخ سالم السّيد    

ـًايقدم مفتا ) 5: 8املزامري   (»أو ابن اإلنسان حىت تعتربه؟    ،  م به؟ حـىت هتت   إنه يشري  .  لفهم املزمور  ح
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ـًاضـم  ) 8(يفتتح املزمور ). 26: 4التكوين ( إىل دور حفيد آدم، أنوش، أول من ينادي باسم يهوه          ن
عّرف املنشد القوة   ي. »ما أعظم امسك يف كل األرض     . . أيها يهوه سيدنا    «: مبحاكاته اخلاّصة ألنوش  

 .إنّ النداء بامسه جيعل يهوه يتذكر ويعتين ببشريته. اآلتية من فم كل ولد بأهنا اسم يهوه
ـًاإن كـون يهوه يسمع دائ      فهو يسمع صرخة إمساعيل    .  بكاء االبن هو جماز من األدب الكتايب       م

يأيت ). 40-38: 27 التكوين(ودموع عيسو أمام أبيه، إسحق      ) 17-16: 21الـتكوين   (يف الصـحراء    
عندما يواجه الطفل إسحق    !] إبراهيم[يتم بلوغ الذروة الدرامّية لقصة أبراهام       / اخلالص من فم الطفل   

، يصبح جواب   )7: 22التكوين   (»يا أيب، ولكن أين كبش احملرقة؟     «: رعـب قصـته بسـؤاله الربيء      
ـًا أمنوذ » يدبر الربإنّ  «!] إبراهيم[أبراهام   ـً إرشاد ج  لإلميان مبعاناة البشرية وأرض اختبار ألجل       اي

ـًاإنّ املرء يفعل حس   . السـردية الكتابـية     بأن يستمّر يف هذا التيار من التلميح من خالل حكايات           ن
واأليام السبعة من النحيب املصري     ) 15-14،  2: 45التكوين  (اآلباء، مالحظاً مشاهد دموع يوسف      

املتضمنة للشيوخ السبعني الذين يدخلون منفاهم يف مصر        ألجـل والـد يوسـف يف مقابل الدموع          
 ).24-23: 2اخلروج (إىل أن جتعل صرخة األطفال يهوه يتذكرهم  بدونهناك يكا). 3: 50التكوين (

 عبد إشعيا املكابد) 5/ 3/ 1
ميكـن تتـبع موتيف األبناء الذين ينادون باسم يهوه عرب قصة القفر وسفر القضاة إىل نشيد عبد                  

ـًايف هذا جيد املرء مفتا    ). 20: 48إشعيا  (إشعيا، الذي يعلن عن البشارة للتحرير الشامل من السيب            ح
 :إىل لغز القوة القادمة من فم األطفال

ـًاقد دعاين يهوه وأنا ما زلت جني      : أنصيت إيلّ أيتها اجلزائر، واصغوا يا شعوب البالد البعيدة         ، وذكر  ن
ـًاجعل فمي كسيف قاطع، وواراين يف ظل يديه؛ صنع مين سه           . حم أمي امسي وأنا ما برحت يف ر       م

ـًامسنو  ).3-1: 49إشعيا ( الذي به أمتّجد إسرءيلأنت عبدي : وقال يل.  وأخفاين يف جعبتهن

 الذي يتذكره، كما يعود     الربيف نشيده، يتكلم إشعيا عن      .  دور البشرية اجلديدة   إسرءيلميارس  
إنّ موتيف  ). 12-1إشعيا  ( يف املقدمة    الرب يف األناشيد السبعة مللكوت      اإىل ثـيمة اسـتعملت كثريً     

ـ    ؛ صموئيل  13القضاة  ( من رحم أمه، كما دعي مششون وصموئيل من رمحي أميهما            ًواكونـه مدع
ع قصص والدة   ، هو منسجم م   )44: 1لوقا  (وكما أعاد استعماله لوقا يف قصة والدة يوحنا         ) 2األول  

ـًايف قصة اخللق البابلية، إينوما إيليش، تشكل هذه القصص جن         . ]18[)5: 13القضاة   (»الربابن  «  س
ـًاأدب [»كانت والدته والدة بطل   ولد مردوك يف بيت أبسو؛ خلقه أبوه ايا؛ ولدته أمه دامكينا؛            «: ًزا ممي ي

عندما دعي  ) 6-5،  1: 49إشعيا  (عن الزمن الذي يسبق والدته       إسرءيليف نشـيد إشعيا، يتكلم      . ]19
6: 49إشعيا   (إسرءيل] بين[ وليتكلم كنيب إىل الناجني العائدين من        » لألمم ًرانو« للرب و  ًداليكون عب 

 .]20[)5-4: 1إرميا  (»إىل األمم] يهوه[نيب يهوه «، كما دعي إرميا ليكون )
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ن بوسعه أن يتكلم ألن شفتيه جنستان فطّهر شفتيه جبمرة مشتعلة، فإنّ إرميا             مثلما أنّ إشعيا مل يك    
إنه ميتلك  . فمه ممسوس وكلمات يهوه موضوعة فيه     ). 6: 1إرميا  (ال يسـتطيع أن يتكلّم ألنه طفل        

يرفع ويرتل، يدمر ويسوي،    : فهو ميتلك سلطة املسيح على القضاء     . القـدرة على تقرير مصري األمم     
ضمن هذا االقتباس املكرر ست مرات يوجد النشيد ألجل اإلنسان          ). 10: 1إرميا  (يـبين وينبـت     

ـًاالبائس، الذي تنشده حنة يف قصة والدة صموئيل، اليت تستحضر قوة يهوه بوصفه مل              صموئيل  (ك
 ).10-1: 2األول 

ـًا املولود حدي  إسرءيليف أناشـيد العبد املكابد إلشعيا، فإنّ         حيكم األمم  «ح يهوه و   سيمتلك رو  ث
بسبب هذا الصدق، دعاه ). 4-3: 42إشعيا،  (»صادق«هذا احلكم ). 1: 49؛ 1: 42إشعيا  (»بالعدل

ـًاإنه ليس تعلي  ). 6-5: 42إشعيا  (يهـوه عند اخللق ليكون نور العامل          يفهمه أي إنسان، إنه تعليم      م
نه مثة قصبة مرضوضة من سورة      وال هو حكم ميكن ترسيخه حبرب عنيفة؛ أل       . ُيهـتف يف الشـوارع    

 لينري العامل، يعتمد إشعيا     إسرءيلللتعبري عن الصفة السلمية حلكم التوراة الذي جيلبه         ). 3: 42إشعيا  (
كما يف إرميا، فإن    . على اجملاز األساسي لإليديولوجيا امللكية يف ترمجة خمتصرة لنشيد اإلنسان البائس          

لتفتح عيون العميان، وتطلق    «،  )5: 42إشعيا  (البشر َنفَسهم ليتنفسوا    السالم الذي جيلبه النصر يعطي      
تقفل الدائرة  . ]21[)7: 42إشعيا   (»سـراح املأسـورين يف السجن، وحترر اجلالسني يف ظلمة احلبس          

 بوصفه قصبة مرضوضة لكنها مكسورة يف آخر األناشيد عندما يرفع إشعيا صورة             سرءيلاجملازيـة إل  
 ).5: 53إشعيا (، املستحضرة للمنفى، املرضوضة القصبة يدي السجني

 يربط جمازات اخللق وحكمة الطفل يف       حزقيالإنّ دمج أناشيد عبد إشعيا مع الهوت البقية لقصة          
 القدمي  إسرءيل" شعب" بوصفه عبد يهوه يف تباين مع        إسرءيليوضع  . 8كل من سفر إشعيا واملزمور      

، جيمع  إسرءيلمبماهاة العبد املتأمل مع أوالد يهوه واستحضار بقية         ). 9: 6إشعيا   (»همالـذي ال يف   «
ـًاإشعيا م  أتسألونين يف سياق األحداث    «): 8( اجملموعة نفسها من املوتيفات اليت جندها يف املزمور          ع

ـًاإنه يربط م  ). 11: 45إشعيا   (»اآلتية عن أبنائي أم توصونين بعمل يدي       ـًا، يف تكرار للهوية، مل    ع  ك
ـًامسـيحان  أنا أقمت قورش ليجري    «،  )5: 8املزامري   (»ابن اإلنسان، الذي يعتين به يهوه     « مـع    ي

ـًاميثل هذا مواز  ). 13: 45إشعيا   (»يتنالعـدل، وأنا أمهد طرقه كلها، فيبين مدي         لإلعالن يف النشيد    ي
، ويرتع التارخيّية عن اإلشارة إىل      )2: 45إشعيا   (»األرضها أنا أتقدمك ألسوي اجلبال ب     «السابق أنّ   

هذا ما يقوله يهوه لقورش خمتاره، الذي أخذت        «ُيماهي  . امللـك الفارسي قورش بتورية لفظية خفية      
: 110،  8: 16املزامري  (املسيح القاهر، الذي ميسك يهوه يده اليمىن        ) 1: 45إشعيا  (> حزقيت<بيمينه  

22[)39-36إشعيا  (، بطل القصة املركزية لسفر إشعيا       >وحزقيال <زقيالحب) 13: 48؛ انظر التكوين    5

[. 
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 ألن كالً   ًرايف اإلعكاسات الكبرية ألورشليم إشعيا اجلديدة، لن تكون هناك صرخات ودموع نظ           
لن ] هبوشعالشبيه [إنّ يهوه اهلوشعي    ). 20-19: 65إشعيا  ( كاملة   ًرامن الشيب والرضع يعيشون أعما    

سيكون اسم أورشليم   ). الصحراء(وال على أرضها اسم     ) املهجورة( اسم   ًدايطلـق على أورشليم أب    
يف مثل  ) 3-1؛ انظر هوشع    4: 62إشعيا  ) (املخطوبة (بعولةستدعى أرضها   . >حفصوبة<) هبجـيت (

إنّ ). 3: 8(زامري هذا العامل العجيب والطوباوي، يأخذ يهوه الدور األول األساس للطفل مردوك يف امل            
يف عامل ملكوت   ). 22: 45إشعيا   (»الذي ُيخرج الصدق، كلمة ال رجوع عنها      «هو فم إنوش،    فمـه   
إشعيا، من خالل يهوه وحده جيد املرء الرب والقوة وبالرب وحده خيلص كل أطفال              ] يف سفر  [الرب

 املعياري لألسطورة واحلكاية    يف هنايـة سفره، ينتقل إشعيا من العامل       ). 24-22: 45إشـعيا   (العـامل   
إنه يتكلم، مثل مىت ولوقا، عن الطوَبَيات       ). 14-5: 66إشعيا  (اخلرافية وخياطب مجهوره بشكل مباشر      

)Beatitudes (        يتكلم إىل احملتقرين   . اليت أعارهم إياها، ويتكلم إىل املعنيني بالكلمة ويكرههم أشقاؤهم
يف سطور أنيقة قليلة يتكلم إشعيا إىل أولئك        . تهزاءبسـبب اسم يهوه والذين يتعرضون للتحدي باس       

5: 66إشعيا (القليلني الذين يفهمون ويكشف أحاجيه هلم عندما يتخذ لنفسه دور العبد املكابد للرب        

إنّ إعادة والدة أورشليم عندما ستدخل صهيون يف املخاض         ). 11: 5؛ مىت   23-22: 6؛ انظـر لوقا     
اليت حكيت فيما مضى لفرعون،     ] املولدات[قصص القابالت   سـيكون حىت أسهل من الوالدات يف        

 : يف النيلإسرءيلعندما حاول أن يقتل أطفال 
من مسع مثل هذا،    . ًراشعيب مثل امرأة ولدت قبل أن تتمخض، وقبل أن تقاسي من الطلق أجنبت ذك              

حىت إن متخضت صهيون    ومن رأى نظريه؟ أتولد بالد يف يوم واحد؟ أم ختلق أمة دفعة واحدة؟ فما                 
: 1؛ انظر   9-7: 66إشعيا  (هل أخمض وال أولّد؟ هل أغلق الرحم وأنا املولِّد؟          : يقول يهوه . بت أبناءها إجن
19.( 

 االبن رمًزا للتواضع والتقوى) 6/ 3/ 1
يت فاجملازات ال . إنّ اخلطاب املتصل باألقوال حول امللكوت واألبناء هو تابع لثيمة التواضع الطاغية           

مىت (يستعملها يسوع ليجيب على سؤال تالميذه حول ما هو األعظم يف ملكوت السماء تثبت ذلك                
ـًاإنّ مّتى جيعل يسو). 1-11: 18  :  ليستخدمه يف أمثولة حيةا صغًريًدا ينادي ولع

وات احلق أقول لكم إن كنتم ال تتحولون وتصريون مثل األبناء الصغار، فلن تدخلوا ملكوت السما               
 ).4-3: 18مىت (فمن اتضع فصار مثل هذا االبن الصغري، فهو األعظم يف ملكوت السماوات . ًداأب

، يكون  الرب، وال ميكن أن يكون سوى       الرب، حيث األعظم يف السماء هو       الكـتاب يف عـامل    
نا املستوحاة من ومع ذلك، فإنه يسمح لشخصيت.  للتحديا أو مثًريًداسـؤال التالمـيذ غـري هام ج       

ـًااحلاخامـات بـتقدمي عرض للخطابة يفتتح خطا        يف جواب  .  عن التواضع والالّهوت   ًدا أكثر تعقي  ب
إنه يدعو إىل   . يسوع، يوسع الدور الكالسيكي للولد كنموذج للتواضع خارج السؤال الغيب للتالميذ          
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من دون أن تقال ألنّ االبن      !)  عظيم ربال(تترك العقيدة الالّهوتية الواضحة،     . الـتأمل حـول اإلهلي    
ـًابتواضـعه ميتلك، مع ذلك، اّدعاًء منطق        حول كونه األعظم يف ملكوت السماء، حيث يلقى هذا          ي

ليس أقل املكاسب هو ربط التواضع باإلهلي، وهو حتٍد، مع أنه إمكانية تكاد تكون              . العـامل إعكاسه  
ـًا مالربلتواضع وصورة   ُيجمع األبناء وا  . جمهولـة يف التراث األكرب      يف حكاية سامرية قدمية حول ع

يطلب امللك العظيم أن يصنع السامريون صورة له  . زيـارة قـام هبـا اإلسـكندر الكبري إىل شكيم    
إنّ . جيب أن ُينفذ ذلك قبل أن يعود اإلسكندر من مصر         . ويضـعوها على قمة جرزمي، اجلبل املقدس      

للسامريني مع أنّ سلطة اإلسكندر على احلياة واملوت ال تفوقها سلطة           التجديف املطالب به غري وارد      
عاد .  والقيصر الربفصـاموا وصـلّوا، أمالً يف أن ينجوا من حمنتهم يف االختيار بني              . يف عـاملهم  

ـًااإلسكندر لكنه مل جيد نص فسأل كبري الكهنة والقادة السامريني بغضب .  أو صورة له على اجلبل ب
ـًاشرح كبري الكهنة أنّ السامريني، خال     . عدم إطاعته عـن سبب      ًرا لألمم األخرى، اليت تصنع صو     ف

ـًاوُنص .  لإلسكندر، هلا عقل وبوسعها أن تتكلم      ًرا غري قادرة على التكلم أو التحرك، قد صنعوا صو         ب
وأمرهم بأن ينادوا   مجـع كـبري الكهـنة كل آباء األبناء الذين ولدوا منذ زيارة اإلسكندر السابقة                

ُسّر امللك، بالطبع، وعاشوا    . ، فرّد كل ولد   !اسكندر: حاملـا جاء األبناء، نادى آباؤهم     . أوالدهـم 
ـًامجي يف سفر التكوين ميهد حبذاقة     ) الربصورة  (إنّ ترديد القصة البهيج ل    .  بسعادة بعدئٍذ إىل األبد    ع

هللا الواحد احلق على     بدونعني، مبن فيهم اإلسكندر، يتع     جمتم الرباخلامتة الفائزة للقصة مع كل صور       
 .]23[جبل جرزمي

. مثـة خطابـة مشاهبة حتكم تقدمي مّتى للولد يف صورة التواضع اإلهلي وبالتايل األعظم يف السماء                
بسخرية رقيقة، يستغلّ تنافس التالميذ العبثي      . يتوسـع مّتى ويقدم أمثوالت أخرى عن الثيمة نفسها        

بطريقة أو بأخرى، حيتاجون ألن يكونوا مثل األبناء إذا كانوا          .  يف السماء  الربفـويل على مكانة     الط
كل هذه األصوات هي شروحات تفسريية جملاز قصة اخللق للبشرية          . يـودون أن يكونـوا عظيمني     

ـًاإهنا غال . الرباملخلوقة يف صورة     اجملازات القيامّية،  ويف كثري من األحيان تستغل      " امللكوت" عن   ب
ـًابلعنتها أو بركتها دائ   ] الدنيوية[تشري ثيمة يوم احلساب     . لكـنها بالكاد تتضمن توقعات تارخيّية       م

إهنا تسلط . اللغة ميثولوجية واهلدف منها أن تعلم وتنّور      . إىل املـتعايل والـذي ال ميكن االقتراب منه        
ـًاالكورس حاضر دو  ف. الضوء على األسطورة الدينّية للمسرح القدمي       ليمّد النص بقالب تفسريي،     م

 :  أو آخر لعبد يهوه، يعقوبًدافينشد، مع إشعيا، نشي
السّيد يهوه وهبين منطق العلماء ألعرف كيف أغيث املتعب بكلمة، ينبهين يف كل صباح، ويرهف أذين                 

 ).5-4: 50إشعيا (تراجع إىل الوراء قد فتح السّيد يهوه أذين فلم أعاند أو أ. حىت أمسع بانتباه املتعلمني

 لألمم لتفتح   ًرا للشعب ونو  ًداأمسكت بيدك وحافظت عليك وجعلتك عه     . أنا هو يهوه قد دعوتك بالربِّ     
 ).7-6: 42إشعيا (عيون العمي، وتطلق سراح املأسورين يف السجن، وحترر اجلالسني يف ظلمة احلبس 
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ـًاشده النص، منوذ  إنّ الـرمحة والعطـف اإلهلـيني مها ما ين          للسري يف طريق الصالح  :  حملاكاته ج
إنّ األمثولتني األوليتني ملّتى تعتربان االبن كمقياس       .  الذي خلقوا على صورته    الرباإلهلـي، حملاكاة    

 .اخلري أو الشّر: ملكانة املرء ضمن امللكوت
ن عثرة ألحد هؤالء الصغار املؤمنني يب،        ومن كا .  مثل هذا، فقد قبلين    ا صغريً ًداومن قَِبلَ بامسي ول   

 .فأفضل له لو ُعلّق يف عنقه حجر الرحى وأغرق يف أعماق البحر

 »الصغار«حيمـل تنويع لوقا على هذا املثل الثقل األكرب، لكنه ال ميتلك اآلية املوازية حول جلب                 
ـًاجيعل مرقس يسو  ) 2-1: 7لوقا  (إىل السقوط     »تجادلون يف الطريق؟  فيم كنتم ت  « يسأل تالميذه    ع

إهنم يعددون العناصر املركزية حلكايات مىت ولوقا حول التنافس على من يكون            ). 37-33: 9مرقس  (
مع ذلك فإنّ يسوع يفسد اجلدال بنصب الفخ املنطقي لسذاجتهم ويعكس التنافسية املتضمنة             . األعظم

 بني ذراعيه كنموذج ومبدأ     ًدايأخذ ول . . » األول سيكون األخري  «: يف األشـكال السجالية للقصة    
إذا استقبل  . احملاكـاة إنّ طبعيت لوقا ومّتى متضمنتني يف شرح مرقس ملنطق          ]. احملاكاة[ألجـل التقليد    

ـًاشخص االبن، فإمنا يستقبل يسوع، وإذا استقبل يسو        ملرقس، ). 37: 9مرقس   (الرب فإمنا يستقبل    ع
 .للملك بوصفه صورة وممثل اإللهيكمن منطق احملاكاة يف الدور القدمي 

يف حـني يربط مرقس مشهد التوجيه الصغري إىل تالميذه يف سلسلة من التماهيات، فإنّ مثاله عن                 
 يف  »اجملد هللا «اإلنسـان الـذي يطرد العفاريت هو شكل خمتلف قريب من أوالد مىت الذين يهتفون                

إنّ التوازي يدعم اضطراد    ). 5: 21؛ مىت   41-38: 9مرقس  (فاإلنسـان ال ينبغي إسكاته      . اهلـيكل 
بشكل مماثل، إنّ حجة لوقا     . فصياد العفاريت هو شرح للولد الذي يتعني القبول به        . ثـيمات مرقس  

 سوف تعترب مبثابة معاملة ليسوع تتكشف بأشكال        ًداومرقس القائلة إن الطريقة اليت يعامل هبا املرء ول        
ـًـا خمـتلفة متا   ). 5-1: 18مىت  ( األوىل، تظهر يف حوار بني يسوع وتالميذه         يف املرة .  يف إجنيل مىت   م

ـًاتظهر أي  يعرض مرقس مناقشة   ). 28-20: 20مىت  (ثنني من التالميذ    ا يف حوار بني يسوع ووالدة       ض
ـًاومن مث يعيد استعماهلا يف قصة، تقدم استعماالً مزدو        ) 37-33: 9مرقس  (يسـوع مع التالميذ       ج

التلميذين اللذين تكلمت والدتيهما بالنيابة عنهما يف إجنيل مىت         سأل يسوع من    ، يُ ليف األو . للثـيمة 
، وهو  )العشرة(مث يستعمل هذا إلبداع حكاية شجار غيور بني هذين االثنني و          ). 40-35: 10مرقس  (

 عن االثين عشر مبثابة األبناء االثين عشر ليعقوب،       ] أليغورية[مـا يسمح ملرقس بأن يقدم قصة رمزية         
يعرض لوقا ستة تنويعات هاّمة على األقل       ). 45-41: 10مرقس   (إسرءيل] أسباط[الذين ميثلون كل    

طهارة «التنويع األول يستعمل موتيف شجار التالميذ ليبدع أمثولة بسيطة عن           . عـلى هـذه الثيمة    
ـًاإنّ لوقا أي  ). 48-46: 9لوقا   (»القلـب  ـًا جيعل يسو  ض مثولة حفل الزفاف يف     يؤطر الثيمة يف أ    ع

ـًاوهذه أي . القصة الثانية من قصص املأدبة الثالث      فاجلزء األول يردد صدى اجلدال     .  قصة مزدوجة  ض
إهنا تردد النصيحة املقدمة يف سفر األمثال       . عـلى املرتـبة الـيت ينبغي إعطاؤها للتالميذ يف امللكوت          
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لتفادي مذلة أن ) 11-7: 14لوقا (يف مأدبة بانـتقاء مكانة الشرف األقل مرتبة  ) 7-6: 25األمـثال   (
ـًاشأ[ أدىن مرتبة، إذا ما جاء من هو أعظم          ًداأن يتخذوا مقع  ] منهم[يطلـب    ـًاإهنا أي ]. ن  تتخلى  ض

خيتم لوقا هذه األمثولة احلكائية . عـن األمل والشرف يف أن يطلب من املرء أن ينتقل إىل مكانة أعلى  
 :الربيح حنة إىل قصة أيوب، لكي تصف اإلعكاسات املخلصة مللكوت باقتباس تلم] النوادرية[

الرماد، ليجلسه مع النبالء، وميلكه     يهوه ُيِذل وَيعزُّ؛ ينهض املسكني من التراب، ويرفع البائس من كومة            
 ).11: 14؛ انظر لوقا 8-7: 2صموئيل األول (عرش اجملد 

ينصح يسوع مضيفه بأن    . ياق امللكوت وإعكاساته  تقـدم أمـثولة لوقا الثانية ثيمة التواضع يف س         
بتحول لغوي  . فهم سيدعونه بدورهم  . ينسـى دعوة األصدقاء واألشقاء، واألقارب واجلريان األغنياء       

، كل آيات   )14-12: 14لوقا  (أنـيق، جيعل لوقا يسوع يدعو الفقراء واملقعدين، العرجان والعميان           
سفر األمثال جبعل يسوع يكتشف أنه رغم أنّ هؤالء الضيوف          يلتزم لوقا باحلكمة العملية ل    . امللكوت

إنّ الرغبة يف التّربك يؤيدها سفر      . ليس لديهم ما يقدمونه ملضيفهم باملقابل، فإنه سيتبارك ببعث األبرار         
ـًااألمـثال، الـذي استلهم لوقا منه، الذي يعرض ملخ          من يرحم الفقري يقرض يهوه،     «: ة للتورا ص

 ).29-28: 14؛ انظر التثنية 17: 19األمثال  (»ى حسن صنيعهويكافئه يهوه عل
فاألمثولة احلكائية . يطـرح لوقا مرة أخرى السؤال عمن سيكون األعظم يف مشهد العشاء األخري         

 الرب بإعكاس ملكوت    )gentiles(إذ يقارن يسوع سلطة امللك بني الوثنيني        . تقـابل التكّبر بالتواضع   
ـًاشأ[ يكـون األعظـم      حيـث  ـًااألصغر س بني التالميذ مبثابة    ] ن يردد هذا بشكل واضح صدى     . ن

) 12-11: 21التكوين  (إسحق  : القصص األبوية لسفر التكوين، بتنويعها الثالثي على مرياث األصغر        
 وليس إرادة   الربكل إعكاس يردد صدى إرادة      ). 17: 48التكوين  (وإفرامي  ) 27التكوين  (ويعقوب  
ـًاقدم موتيف سندريال الختيار داود مسي     ي. األب صموئيل األول  (، مع أنه األصغر مع سبعة إخوة        ح

ـًا، تنوي)10-11: 16 انظر ( له جذوره يف قصص الشرق األدىن القدمي حول االختيار اإلهلي مللوكه  ع
قصة العشاء  تتضح الوظيفة التربوية لسلسلة أمثوالت لوقا يف خامتة         ). أسـطورة امللـك الصـاحل     ) 1/ 2

لوقا (فكما خيدمهم يسوع، قائدهم، كذلك جيب أن يكون القائد يف اململكة هو الذي خيدم               . األخري
املسيحاين ] الدينونة[تـبقى أمثوالت لوقا عن التواضع ضمن سياق تفسريي للحساب           ). 24-27: 22

 : للخالفةإهنا تقوم على املنطق احملاكايت االقتدائي.  اجلديدإسرءيلوامللكوت و
ـًاوأنا أعّين لكم، كما عني يل أيب ملكو       . أنتم الذين صمدوا معي يف جتاريب       على عروش   ن، وجتلسو ت

 ).30-28: 22لوقا ( االثين عشر إسرءيلتدينون أسباط 

فليس ]. الدينونة[ مماثالً يف قصة الصلب يستحضر مرة أخرى مشهد احلساب           ًدايعرض لوقا مشه  
39: 23لوقا  (بل اجملرمان املصلوبان مع املسيح مها اللذان يتشاجران على مكاهنما يف امللكوت             التالميذ  

أما . »!ألست أنت املسيح؟ إذن خلّص نفسك وخلّصنا      «: يلعـب أحدمهـا دور املستهزىء     ). 43-
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 إنّ دور املستهزىء، الذي يلعبه لص بسؤاله عما       . احلساب] يوم[املـتذلل اآلخر فيطلب أن ُيذكر يف        
الترديد . إذا كـان يسـوع هو املسيح، هو الترديد الثالث للمستهزىء يف قصة الصلب يف إجنيل لوقا          

فليخلّص نفسه إن كان    ! خلّص آخرين «:  املتهكمون الذين ينشدون مثل الرعاع     رؤساءاألول يلعبه ال  
إن كنت  «:  يسوع يسخر اجلنود بشكل مماثل من    ). 35: 23لوقا   (»!الربهـو املسيح املختار عند      

إنّ اللص الساخر ورفيقه املتذلل مها جزء من        ). 37-36: 23لوقا   (»أنت ملك اليهود، فخلّص نفسك    
إهنما يشرحان ليس قوالً    . إهنما يدخالن املسيح واملختار، ملك اليهود، إىل ملكوته       . هذه القصة األكرب  

ـًابل خطا  ىء مع املتواضع قصة تعّرف حيمل ثقلها       خيلق جدال املستهز  .  كامالً عن التكرب والتواضع    ب
 .املتراكم شاهد اللص الطيب

فبوضع . يكشـف الشـرح الفريد للتقوى يف إجنيل يوحنا عن تقنية استعمال القصة كأداة تربوية              
من جيلس إىل املائدة    . قصـته يف سردية العشاء األخري، يعتمد يوحنا على أزواج متوازية من اجملازات            

ـًا اخلدمة، ما خيلق انعكا    ُيقابل مبن يقوم على    ـًا مرآت س تصبح ). 20-3: 13يوحنا  ( لألستاذ والتلميذ    ي
كأستاذ، يقوم بغسل أقدام تالميذه     . قصة يسوع أمثولة عندما ال يتكلم فحسب، بل يلعب دور اخلادم          

 ]: االقتداء[يف مشهد ينشد احملاكاة 
ـًاأنتم تدعونين معل   فإن كنُت، وأنا السيد واملعلم، قد غسلت        .  كذلك ، وقد صدقتم، فأنا   ًدا وسي م

ـًاأقدامكم، فعليكم أنتم أي    فقد قدمت لكم مثاالً لكي تعملوا مثل ما        .  أن يغسل بعضكم أقدام بعض     ض
احلق . . ليس عبد أعظم من سيده وال رسول أعظم من مرسله            : احلق احلق أقول لكم   . عملت أنا لكم  
 ).20-13: 13يوحنا (سله، يقبلين؛ ومن يقبلين، يقبل الذي أرسلين من يقبل الذي أر: احلق أقول لكم

عـلى العمـوم، تعرض األناجيل الثالثة األوىل أكثر من دزينة من تنويعات القصص واألمثوالت               
ميكننا أن نضيف تنويعات صغرى أخرى على هذه الثيمة، ميكن          . واألمثال على ثيمة التكرب والتواضع    

إهنا تستعمل لبناء تعليق موّسع     . ل كعناصر مستقلة يف سياق التراث األكرب      فهمها على حنو قابل للجد    
فعلى سبيل املثال، جيمع لوقا أقواالً عن التكرب        . عـلى امللكـوت وإعكـاس القيم، الذي ينتمي إليه         

. والفريسيني والكتبة، على التوايل   /والتواضع ضمن ثالث حكايات، تدين سلوك الفريسيني، والقضاة         
ايـتان األوىل والثانـية شكل سجال، يف حني تأيت الثالثة يف سلسلة من األقوال املتصلة                تعطـى احلك  

إن التعرف يف السوق ُيوازى     . يف السجال األول، ينتقد الفريسيني بسبب النفاق      . بثـيمات امللكوت  
هذا التنويع الواضح على مثل التكرب والتواضع       ]. الكنيس[بالبحـث عـن أمـاكن أعلى يف اجلمع          

ـًا القارىء ألجل التعليق املتوازن خطاب     يهيءارف علـيه بالكاد     املـتع   إمنا الساخر على حنو الذع،      ي
ـًامشّب  : بالقبور اليت ميشي البشر فوقها دون أن يدرواالرب مالكي هذا التكرب يف ملكوت ه

لقى التحيات يف الساحات    الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم حتبون تصدر املقاعد األوىل يف اجملامع وت             
 ).44-43: 11لوقا ! (الويل لكم، فإنكم تشبهون القبور املخفية، ميشي الناس عليها وهم ال يعلمون! العاّمة
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السـجال الـثاين مـع احملامني والفريسيني يعرض األمثولة، اليت ناقشناها قبل اآلن، حول أماكن                
فالذين ُيدعون إىل الوليمة ). 14-7: 14لوقا (ال  الشـرف يف املأدبة، اليت يستمدها لوقا من سفر األمث         

إنّ سلسلة لوقا األخرية من أقوال التكرب       ). ن والعرج والعمي  والفقـراء واملعاق  (يف امللكـوت هـم      
يضيف . والتواضـع ليست مؤطرة يف سجال بل تقدم كتحذير ضد الذين يعارضون فضائل امللكوت             

 :ه مشهدين آخرين حول حب املالبس والصلوات الطويلةلوقا إىل مشاهد التكرب والتواضع الثالثة هذ
احذروا من الكتبة الذين يرغبون التجول باألثواب الفضفاضة وحيبون تلقي التحيات يف الساحات العاّمة،              

 ويتذرعون بإطالة   راملوصدور اجملالس يف اجملامع، وأماكن الصدارة يف الوالئم؛ يلتهمون بيوت األ             
 ).47-46: 20لوقا ! (ل هبم دينونة أقسىهؤالء سترت. الصلوات

 تكسر التماسك اخلطايب لسلسلة األقوال وحتوهلا إىل خطاب         راملإنّ هتمـة الـتهام بـيوت األ       
يضـع مّتى هذه العبارات يف جمموعة من األقوال أكرب بكثري عن امللكوت والدينونة اليت               .امللكـوت 

ـًا، خصو23مىت (ضّد الكتبة والفريسيني جيلبها، يف سريورة بناء نقده الالّذع الكبري   ).14، 6 ص
ـ   ـًاإنّ قس ـًا ها م ُيقدم أحد هذه   .  من إجنيل مّتى جيمع ويدمج أمثاالً يف جمموعات ذات معىن          م

اخلطابـات كجزء من سالسل شروحات التوراة املؤطرة بشكل مالئم ضمن موعظة مىت على اجلبل               
ـًاوسى بصفته معل  يلعـب يسـوع دور م     ). 48-43: 5مـىت   (  عندما يعرض مىت على قارئه أكرب       م

كونوا أنتم  «إهنا تشجع على االقتداء وتدعم النصيحة بأن        . جمموعـة مـن األمثال يف العهد اجلديد       
يوازي نقد هذه   ). 44: 11الالّويني   = 48: 5مىت   (»!كـاملني، كما أن أباكم السماوي هو كاملٌ       

يستعمل مىت  . انتقاد لوقا لدعوة األصدقاء واألقارب إىل الوليمة      املوعظـة حلب الذين حيبونك توازي       
 من  ًداكما يف النقد الالّذع ضد الكتبة والفريسيني، يربط عد        . الذي يستعمله لوقا  نفسـه   األسـلوب   

ـًااألقـوال وجمموعات األقوال وف     ـًا ملوضوعات معينة، خال   ق ـًا سرد ًدا بذلك مشه  ق  ضمن حياة   ي
ـًا طاغ ًراهذه التقنية أساس لسفر املزامري، تلعب دو      . ]24[ع عن طريق الثقل احملض ملادته     يسو  يف خلق   ي

 .سجاالت أيوب وأصدقائه وتبين رسائل الوحي يف سفر إشعيا
ـًاإنّ جان  ـًا ها ب  من ثيمة األبناء يف إجنيل مىت يربط التماهي بني يسوع وتالميذه باحتاد األتقياء              م

يقع املقطع النقدي يف خطاب طويل حول نداء التالميذ، الذي يتألف من شذرات قصرية              . الرب مع
ـًاأصغر شبه مكتفية ذات    ـًا متصلة م  ي تبدو إحدى الشذرات   .  حول موتيفات التالميذ واتباع يسوع     ع

 يهوه املنتقم   مسـتلهمة على حنٍو واضح من قصة إيليا الذي يدعو أليشاع إىل أن يتبعه ويصبح مسيح               
أليشاع هو قوي إىل    -إنّ تلمـيح مىت إىل احلرب املقدسة يف قصة إيليا         ). 21-15: 19امللـوك األول    (

فاستجابة يسوع املشوشة ألفكار السالم الضمنية      . درجـة أنـه جيعـل تلك القصة جزًءا من سياقه          
باه وأمه قبلة الوداع قبل للتالميذ تنم عن استجابة قارىء مىت لطلب أليشاع بأن يسمح له بأن يقّبل أ 

 :أن يتبع إيليا
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دعين أودع أيب وأمي    : فترك الثريان وركض وراء إيليا وقال     . إيليا وطرح عليه رداءه   ] أليشاع[ فمر به 
 ).20-19: 19امللوك األول (وأتبعك 

ـًا أين جئت ألرسي سال    نأال تظنو  ـًاما جئت ألرسي سال   .  على األرض  م ـًا، بل سي  م  جئت  فإين. ف
وهكذا يصري أعداء اإلنسان    . ألجعل الرجل على خالف مع أبيه، والبنت مع أمها، والكّنة مع محاهتا            

. ومن ال حيمل صليبه ويتبعين، فهو ال يستحقين       . من أحب أباه أو أمه أكثر مين، فال يستحقين        . أهل بيته 
قبلكم يقبلين، ومن يقبلين،    من ي . من يتمسك حبياته، خيسرها، ومن خيسر حياته من أجلي فإنه يرحبها           

ـًامن يرحب بنيب لكونه نب    . يقبل الذي أرسلين   ، فإنه ينال مكافأة نيب؛ ومن يرحب برجل باّر لكونه          ي
 من هؤالء الصغار ولو كأس ماء بارد، فقط ألنه تلميذ           ًداوأي من سقى واح   .  فإنه ينال مكافأة بار    ًرابا

 ).42-34: 10مىت  (ًدا تضيع أبإنّ مكافأته لن: يل، فاحلق أقول لكم

] الدينونة[يعـيد السـياق املباشـر هلذه الشذرة من حديث يسوع إىل األذهان خطابة احلساب                
ـًايربط مّتى أي  . القـيامي، الذي ميّيز الذين يقبلهم األب والذين يرفضهم          سلسلة احملاكاة والتماهي    ض

هذا شرح وتعليق على وعد يهوه      . مللكوت واألبناء بسردية الصلب وخيتم جممل مناقشة التتلمذ مبجاز ا       
12التكوين   (»أمم األرض مجيعها  وتتبارك فيك   . وأبارك مباركيك وألعن العنيك   «!]: إبراهيم[ألبراهام  

 :3.( 
إنّ منطقه هو سلسلة من     . يقـرأ مىت سفر التكوين كأمثولة ويطلب أن ُيقرأ هو كأمثولة باملقابل           

إنّ مماهاة األبناء بالتالميذ هامة بوجه      . ول الدور هي هدايته يف التقوى     فسلسـلة اهلوية وحت   . احملاكـاة 
ـًاخاص عندما تعكس النمط نفسه من التحول والترابط الذي نواجهه عمو            يف سفر املزامري، الذي     م

 ).شخصية داود يف القصة والنشيد) 3/ 3انظر (يصل ثيميت داود واملسيح باألتقياء الذين ينشدون األناشيد 
األمم وقبول البارين يف ملكوت السماء تربط جماز امللكوت         ] دينونة[إنّ أمـثولة مىت عن حماكمة       

). 46-31: 25مىت  (واألبـناء مـرة أخـرى مبوتـيف التالميذ الذين يتنافسون على الفهم الصحيح               
ـًاجيلس على عرش اجملد بوصفه قاض     ) يا بن اإلنسان  (،  خرايفُيستحضـر مشهد     يعتمد . عامل على ال  ي

إذ يقف عزرا على منصة يف      . مـىت على موتيف من مشهد قراءة الكاهن عزرا للشريعة يف سفر حنميا            
سـاحة مـع ستة من الشيوخ على ميينه وستة على يساره ويرتل حكم التوراه على أورشليم اجلديدة              

لعن تلك اليت على    يف مـراجعة ألمـثولة مىت، يبارك القاضي األمم اليت على ميينه وي            ). 4: 8حنمـيا   (
ألجل مجهوره، يعيد خلق    ). 17: 34عزرا  ( للغنم واملاعز    حزقياليسـاره، يف حـني يسـتعمل متييز         

مثلما فعاله  .  عن الغنم واملاعز   حزقيالحول التواضع الذي قدمه يف طبعته من أمثولة         نفسه  اخلطـاب   
ـًافقد أعطياه الطعام ليأكل عندما كان جائ    . ألدىن زمالئهمـا يف كل حياهتما، هكذا عامال امللك         ، ع

ـًا     ـًارّحبا به عندما كان غري    . واملاء ليشرب عندما كان عطش ـًا، ألبساه عندما كان عار    ب  وزاراه  ي
ـًاعندما كان مري   ـًا أو سجي  ض إنّ مىت، يف ترديده، يبسط املشهد على حنو ملحوظ، لكنه بالكاد           . ن
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جيعل إشعيا يهوه يشكو من أن شعبه يبحث عنه كل يوم ويسعد مبعرفة             .  أو إشعيا  لحزقيايـتجاوز   
 :أن يكونوا قرب إهلهميف طرقه كما لو كانوا بارين ومرغوبني 

ما بالنا صمنا وأنت مل تالحظ، وتذللنا ومل حتفل بذلك؟ إنكم يف يوم صومكم تلتمسون مسرة                : ويسألون
أنتم تصومون لكي تتخاصموا وتتشاجروا فقط، وتتضاربوا        وها  . أنفسكم وتسّخرون مجيع أعمالكم   

أيكون الصوم الذي أختاره    . إنّ مثل صومكم اليوم ال جيعل أصواتكم مسموعة يف العالء         . بكلمات أثيمة 
ـًايف إذالل املرء نفسه يو     ـًا، أو يف إحناء رأسه كالقصبة، أو افتراش اِملسح والرماد؟ أتدعو هذا صو            م  م

 يهوه؟ أليس الصوم الذي أختاره يكون يف فك قيود الشر، وحلّ عقد النري، وإطالق سراح                 مقبوالً لدى 
. املتضايقني، وحتطيم كل نري؟ أال يكون يف مشاطرة خبزك مع اجلائع، وإيواء الفقري املتشرد يف بيتك                 

زهر وكسوة العريان الذي تلتقيه، وعدم التغاضي عن قريبك البائس؟ عندئٍذ يشع نورك كالصباح وت               
ـًاعافيتك سري  . عندئٍذ تدعو فيستجيب يهوه   . ، ويتقدمك برك، وحيرس جمد يهوه مؤخرة ساقتك        ع

 ).9-3: 58إشعيا (ها أنا : تستغيث فيقول

ـًا وف الرب أهنم يستطيعون أن حيققوا أمنيتهم يف أن يكونوا قرب           إسرءيلإنّ إرشـاد إشعيا لبين        ق
تستهلك موازاة إشعيا بني الطريقة اليت      . إلرشاد الذي يضعه مىت يف أمثولة     ملعاملتهم للمضطَهدين هو ا   

 النقاش  الربيعـامل هبا املرء اآلخرين، سواء رمز هلم باملضطهد، أو الغريب أو العدو، وعالقة املرء ب               
: 12؛ انظر مرقس    18: 19الالّويني  (العريض حول لب التوراة بوصفه حب اجلار        ] التورايت[الكـتايب   

 ).37-25: 10؛ انظر لوقا 31
يكون مؤلف إجنيل مىت، الذي     . تولّد األناجيل سالسل من السرديات واألقوال يف سريورة اإلنشاء        

يـؤدي دوره الضـمين كمعلم للمدراش، مشموالً على حنو فاعل ومنهجي يف إعادة كتابة التراث                 
، اليت تقف على حنو     املصدرية مثل   هذا اهلدف يفند اّدعاء جمموعة من األقوال الشفه       . الكـتايب األقدم  

. ال ميكن قطع اجلذور الفكرية املشتركة ملوتيفي االبن وامللكوت. زائد بني األناجيل ومراجعها الكتابية    
إذ ال ميكـن للمرء أن يعزل شخصية النيب القيامي عن شخصييت جمترح املعجزات أو الشايف، ناهيك                 

. ا يف األناجيل، فإن كُرسان وحلقة يسوع قد فقدا االثنني         بفصل األقوال عن سياقاهت   . عن معلم التوراة  
 بأوائل القرن األول، ما     ًراعـالوة عـلى ذلك، فإنّ هذه األقوال بالكاد حتمل معىن ميكن ربطه حص             

فاألقوال حتمل معىن ضمن تراث فكري من       . يعطـي على حنو حمتمل دليالً على وجود يسوع تارخيي         
إنّ . هذا هو السياق الذي ُتكتب فيه والذي ال يزال باإلمكان قراءهتا فيه           . األمثولة املكتوبة واخلطاب  

ـًااألناجـيل مل تبـتكر عـن طريق دمج طبعة مرقس املوجهة قيام              لألحداث يف حياة يسوع مع      ي
إن السرديات وأقواهلا تدخل يف بنية تراث مشترك من القصص          . جمموعات األقوال الشفهية من معلم    

 .واألقوال

 قيمة األبناء الكونية) 7/ 3/ 1
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ـًا سلب ًرايف قصة مىت، تلعب قصة كبار الكهنة والكتبة دو         أشك يف أن مىت    .  على حنو دراماتيكي   ي
حيـاول أن يقـدم لنا صورة للكتبة وكبار كهنة عصره، وحىت أقله من أي عصر قد يفكر يف وضع                    

الذين ال  :  شركاء سقراط يف النقاش    إهنم. إذ يقدمهم مىت يف دوره تقرره خطابة السجال       . يسوع فيه 
 الربإهنم كهنة مالخي الذين ال ميجدون وال خيافون         . إهنـم جـيل عميان وصم إشعيا      . يفهمـون 

ـًاعندما نسمعهم يعترضون على األبناء ينادون يسو      ). 6: 1مالخـي   (  ابن داود واملخلّص، فينبغي     ع
م بغضب الصاحلني وعجرفة املتسلطني، ألهنم      إذ يتم إظهاره  . أن نـتذكر أنّ دورهم هو سوء الفهم       
ـًا ُيرى املتواضعون طوال سجال مىت األكثر وضو       حيثميـثلون دور املتغطرسـني واملتكربين         بني  ح

يسوع وكبار الكهنة الذي ال يركز على الصراعات اليت ميكن أو ال ميكن أن يكون قد خاضها يسوع                
باألحرى إنّ السجال هو    .  وال يتركز اعتراضهم يف هوية يسوع      .التارخيي مع القادة اليهود احلقيقيني    

فليست أورشليم هي املدينة اآلمنة اليت خيلقها اجلنود بل مدينة القوة           . تفسري أورشليم واهليكل  . القضية
األبناء . إنّ أمة إشعيا البارة من البؤساء واحملتاجني الظافرين تطيح بكل آمين هذا العامل            . املثالية إلشعيا 
 .مييزون هذا

يـتعامل اجملـاز التهكمي للفقراء واحملتاجني الذين يدوسون اآلمنني من هذا العامل يف سفر إشعيا                
. إنه يضم جمازين  . بطـريقة أدبـية مع كل من الفلسفة السياسية وأمل الفيلسوف يف العدالة الكونية             

ـًا يقـدم إعكا  : األول ـًـا  طوباو سـ  يف هذا العامل، اهلدف النهائي     ربالعلى حضور    أي    للحظ، ي
ُيشرح هذا على حنو منوذجي يف األدب الكتايب بترمجة أو أخرى لنشيد الرجل             . لإليديولوجـيا امللكية  

ـًايستمد أي : اجملاز الثاين . الفقـري، الـذي أدرسه يف الفصل التايل         من تراث اإليديولوجيا امللكية     ض
م الثائرة ضد اإلله، الذي سوف يدرس يف الفصلني اخلامس           لألم ًراويقـدم دور املسـيح بوصفه قاه      

إنّ كالً من منشد وسامع . يف كل من إشعيا ومىت، ُيماهى امللكوت خبلق أورشليم جمددة    . والسـادس 
الدور يتطلب  . بالتماهي معه، يعكسان يأسهما من القوة     . النشـيد ُيشـجعان عـلى حماكاة األبناء       

ـًاتاجي مدينة إشعيا القوية وأن يفكروا بأنفسهم بوصفهم ملو        التواضع؛ أن يكونوا مثل فقراء وحم      ، ك
 : بعامل جديد حتت أقدامهم

.  ومترسة ًرالنا مدينة منيعة، جيعل يهوه اخلالص أسوا      : يف ذلك اليوم يتردد هذا النشيد يف أرض يهوذا        
 ألنه  ـًالرأي الثابت سامل  أنت حتفظ ذا ا   . افتحوا األبواب لتدخل األمة البارة اليت حافظت على األمانة        

 ).3-1: 26إشعيا . . (عليك توكل 

ـًاظاهر. إنّ الـتراث واسـع اجملال       للحماقة املغرورة، تشرحه احلكمة     ًدا، إنه سجال، يقدم نق    ي
فالتشديد . هذه احلكمة هي بالطبع اجلهل    . البشرية لكبار املهنة والكتبة، الذين حياكمون كهنة مالخي       

إنّ . مياهيه بالقوة اليت تأيت من فم االبن      ) 10،  2: 8املزامري  (على التسبيح باسم يهوه     ) 8(يف املـزمور    
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مع إعالن اسم يهوه، يباشر حكمه على األرض        . اجلـواب هـو الـذي يسكن ضجيج أعداء اخللق         
 .هذا هو امللكوت الذي تتكلم عنه األناجيل). 7، 3: 8املزامري (

ات الترديد اخلطابّية، اليت تقوم على األقوال واالستشهادات        يف كـٍل من مّتى ولوقا، تتضمن تقني       
ـًا، واإلحاالت والتلميحات الصرحية والضمنية، خطا     ]االقتباسات[  ال يستمّر طوال مسار إجنيلهما      ب

ـًافحسـب بل يدعم أي     ، على  )56-46: 1لوقا  (ففي نشيد مرمي يف إجنيل لوقا       .  إبداع سردياهتما  ض
 الطفل غري املولود يسوع نفس الدور الذي يأخذه األطفال اآلخرون يف أقوال             سـبيل املـثال، يعطى    

» ]البائسني[قد أنزل املقتدرين عن عروشهم، ورفع املتواضعني        «إنّ مرمي احلامل، بإنشادها،     . امللكوت
، إمنا تردد صدى بيت من نشيد حنة، كان قد استعمل لوضع ثيميت قصة شاول وداود                )52: 1لوقا  (

ـًاوهي أي ] القدس[إنّ حنة، مثل مرمي، قد زارها الروح        ). 9-1: 2صموئيل األول   (قهما  على طري   ض
 »يهوه يفقر ويغين، يذل ويعزّ    «: أنشـدت تضـرع نشـيدها السعيد املشابه إلعكاسات امللكوت         

 ).7: 2صموئيل األول (
ـًالة وف إهنا مكّيفة ومعد  . ليست إعادة استعمال لوقا لنشيد حنة جمرد استعمال مستعار          لسياقها  ق

فهي تشرح وتعرف والدتيهما البطوليتني إىل حٍد كبري كما فعل          . اجلديـد يف قصـيت يوحنا ويسوع      
إنّ إعكاس سلطة وثروة هذا     . نشيد حنة والوالدة البطولية لصموئيل ضمن قصة سفر صموئيل األول         

ميكن إجياد ذلك يف كل     . العـامل مها عنصران مركزيان يف نوع نشيد وثيمة قابلني للتعريف بوضوح           
ـًاتـراث حكمة يف الشرق األدىن الكبري وتقري         يف كل تراث نصي قدمي يعطي الصوت إليديولوجيا         ب

 ـًا حامس ًراهذا اجملاز، كما مت تناقله وأعيد تفسريه ضمن التراث الكتايب، قد لعب دو            . امللوك وامللكية 
 .عريف دوره وشخصيته ورسالته يف تًداإنه يغوص بعي. يف تطور قصة يسوع
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 نشيد إنسان بائس) 4/ 1

 الفلسفة السياسّية وعلم األخالق واإليديولوجيا امللكية) 1/ 4/ 1
وصحيح أنّ مصادر األقوال    . ًداتتميز األقوال اليت ُيعّرفها ماك وكُرسان بإيقاعات تأملّية، نوعّية ج         

 قصص األناجيل ليس املرة األوىل اليت قدمت فيها هذه          ومـع ذلـك، فإنّ التقدمي اخلاص يف       . قدميـة 
إنّ االعتراض األقوى على استعمال هذه األقوال إلعادة تصّور يسوع التارخيي ليس            . الرسالة أو تلك  

يف .  من أي يسوع تارخيي ممكن     ا، أبكر كثريً  ًداأنّ هـذه األقوال ميكن إثبات أن هلا أصوالً مبكرة ج          
متتلك األقوال  . جد شك سوى يف أهنا يتعني أن ُتربط بشخصية املعلم الكبري          الوقـت نفسـه، ال يو     

 املصدر ميتد ألفي سنة قبل كل التراث الشفهي االفتراضي لـ           ـًااملفضلة من قبل كُرسان وماك تارخي     
لف إهنا تعود على األقل إىل الساللة السادسة املصرية يف األ         . وإجنيل توما احملدد تارخيه على حنو مغرض      

فقد كان مثة حكماء كثريون يف العامل القدمي تقامسوا صوت يسوع الذي جنده يف              . الثالث قبل امليالد  
األناجيل، يف حني أنه كان من املمكن أن يوجد فيلسوف كليب بينهم، كان االمتداد العريض للتراث                

لسوف مصري مثل   سواًء كان الصوت ينتمي إىل شخصيات في      . ُيعّرف بصعوبة بتلك املدرسة اخلاّصة    
 مثل سليمان أو النيب العظيم موسى، فإنّ الشخصية احملددة اليت           إسرءيل، أو ملك من بين      أمينيموبـت 

ميور . تتكلم هبذه األقوال ضمن هذا التراث املتماسك على حنو ملحوظ، إمنا حتددها وظيفة نص معني              
منهم هلا أقواهلا   ] فئة[نبياء، الكهنة وامللوك، كل     احلكماء، واأل : األدب القـدمي بشخصـيات احلكمة     

ـًااجملمَّعـة الـيت تـردد بعضها بع        حلقة حبث  (إنّ فصل أقوال يسوع عن األناجيل، كما تفعل         . ض
، جيعل من املستحيل حتديد هويتها بأهنا أقوال يسوع، ألن سياقاهتا يف اإلجنيل هي اّدعاؤها               )يسـوع 

 .الوحيد أهنا أقوال يسوع
ـ  ة، خرافي كشخصية الهوت    ًدايز يسـوع األناجـيل، الذي يستعمل األقوال يف تعاليمه، جي          يتم

ال ينبغي جتاهل ذلك عندما     .  واملسيح الرب، وابن   ]الديَّان[بـاألخص يف أدوار كالقاضـي القيامي        
ـًافهو ليس فيلسو  . حناول أن نفهم األقوال على أهنا تنتمي إىل يسوع         ـًا كلب ف ـًا، أو فال  ي ـًا جليل ح  ي
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ـًا كاريزم ًراأو حـىت مبش    مع .  والراعي الصاحل  الربإنه عبد   .  يف النصوص الوحيدة اليت نعرفه فيها      ي
ة لألناجيل،  رافيهذه الشخصية اخل  . الربفحضوره يعلن ملكوت    . يوحنا املعمدان، هو انعكاس إليليا    

وال تنطوي هذه الشخصية على     . عها مرقس أو مىت كما كان ُيظن منذ قرن        مع أهنا التارخيّية، مل يبتد    
ـًافليست األقوال فقط، بل شخصيات يسوع أي      . مـنظور مسيحي    اليت جندها يف األناجيل ميكن      ض

فالشخصية املخلصة للملك الكوين، املنتصر     . إجيادهـا بشكل بارز يف أدب أقدم بكثري من األناجيل         
، الراعي الصاحل وممثل الشعب هي قدمية ِقدم األقوال املعطاة له  الربتعايل، ابن على الشر، القاضي امل

إنّ ألسطورة املسيح اليت تقدمها األناجيل جذورها يف اإليديولوجيا امللكية املصرية والبابلية            . لينطق هبا 
 الطوباوية بعبارات   مـنذ العصر الربونزي، اليت جند ألول مرة امللوك القدماء يعلنون منها عن ممالكهم             

ـ    تشرح قصص معجزات األناجيل إعكاس مصري البائسني أو املضطهدين         .  باألناجـيل  ًداشـبيهة ج
فأقوال يسوع، اليت متنح يسوع كرمه الشخصي وكثافته التراجيدّية، متجذرة          . كآيات على امللكوت  

عاملني اإلهلي والبشري   يف تـراث مديـد من األدب املتركز على ثيمات امللك الصاحل، الوسيط بني ال              
 .يدمر الشّر؛ خيلق اخلري، ويدوم سلطانه إىل األبد. إنه املخلّص والراعي لشعبه. للعامل القدمي

إنّ معلم كُرسان الفالح احلكيم، ونيب شفايتسر القيامي، أو شخصية يسوع يف الالّهوت التحرري              
ـًابوصـه شاف   ـًا وجمتر ي ـًا      للمعجزات، ليست شخصيات خمتلفة    ح .  ميكن فصلها عن بعضها بعض

مثلما   ألجل القارىء،  الربفـأقوال احلكمة، واألمثوالت وقصص املعجزات كلها تشرح ملكوت          
ـًا تفعـل أي   ـًا الثيمات األكثر وضو   ضـ فاحلكمة .  أو يوم احلساب   ًدا جدي ـًا اليت تستحضر عامل   ح

إهنا ثالثة جوانب   . ]1[ميكن فصلها كما فعل ماك    العاكسة للمصري ال    ] الدينونة[والنـبوءة واحلسـاب   
مثلما أن قصص املعجزات    . ناتاملـنظومة الرموز نفسها، اليت تعّرف العامل الفكري املتضمن يف سردي          

ـًااعـتمدت عـلى تـراثات حكايات النبيني إيليا وأليشاع، فقد كانت أي              تتضمن ثيمة احلساب   ض
ـًا عده كُرسان وماك ترا    على حنو مماثل، فإن ما    ]. الدينونة[ ـًا فلسف ث  بالفعل يف تراث    ًرا ميتلك جذو  ي
: أي. ، عالمات احلضور اإلهلي، اليت ُيعرب عنها بإعكاسات احلظ للبائسني والضعفاء          )آيات امللكوت (

إنّ الفيلسوف اجلّوال شبه الكليب ملواعظ يسوع والنيب الشبيه بيوحنا القادم من الصحراء، الذي يدعو               
 .العامل إىل التوبة ليسا سوى شرحني خمتلفني جملموعة واحدة من الثيمات األدبية

، قد وضعا هذه الثيمات املرتبطة يف تضاد مع         )حلقة حبث يسوع  (إنّ كُرسـان ومـاك، ومعهما       
ـًا يف حماولة لتقدمي شخصية الفيلسوف بوصفها تنتمي إىل أقدم أقوال يسوع              من بني  . بعضـها بعض

ـًانظر إليها بشكل متساوق على أهنا تعكس قوالً موثو        األقـوال الـيت ي      ليسوع، ينتمي إىل طبقات     ق
ـ    ، يوجد اجلواب الذي يعطيه يسوع لتالميذ يوحنا الذي ناقشناه يف الفصل            املصدر من   ًدامـبكرة ج

هذا هو نصهم النموذجي    ). 23-18: 7، لوقا   6-4: 11مىت  : لدى ماك ) 16 (املصدرأقوال  (األخـري   
ـًاادي ألجل يسوع التارخيي بوصفه فيلسوفا كلباإلرش ـًا ومعلي ـًا مهتم  : بالبائسنيم
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ميشون، والربص يطهرون، والصم    العمي يبصرون، والعرج    : اذهبوا أخربوا يوحنا مبا تسمعون وترون     
 .]2[واملساكني يبشرونيسمعون، واملوتى ُيقامون، 

ـًاهنا ليست دائ  يظهر هذا القول بعّدة أشكال خمتلفة، مع أ        أحد أشكال هذا   . املصدر يف نصوص    م
 :من سفر إشعيا] الكنيس[القول، على سبيل املثال، يوجد يف لوقا، حيث يقرأ يسوع يف اجملمع 

روح يهوه عليَّ، ألنه مسحين ألبشر الفقراء، أرسلين ألنادي للمأسورين باإلطالق وللعميان بالبصر،              
 ).19-18: 4لوقا (أبشر بسنة القبول عند يهوه ، وًراألطلق املسحوقني أحرا

ـًااملصدر األكثر رجحا   ـًا هلذا املقطع يف إشعيا، مع ذلك، يعلن إعكا        ن  للحظ للمضطهدين يف    س
 ]:للمصري[امللكوت يف سياق الدينونة العاكسة 

 القلوب،  روح السّيد يهوه علّي، ألن يهوه مسحين ألبشر املساكني، أرسلين ألضمد جراح املنكسري             
ألنادي للمسبيني بالعتق وللمأسورين باحلرية، ألعلن سنة يهوه املقبولة، ويوم انتقام إلهلنا، ألعزي مجيع              

ألمنح نائحي صهيون تاج مجال بدل الرماد، ووهن السرور بدل النوح، ورداء تسبيح بدل               . النائحني
رون اخلرائب القدمية ويبنون الدمار     فيعم. الروح اليائسة، فيدعون أشجار الرب وغرس يهوه لكي يتمجَّد        

 ).4-1: 61إشعيا (الغابر، ويرممون املدن املتهدمة، واِخلرب اليت انقضت عليها أجيال 

لدى ماك ال يوجد فقط يف وخارج التراث الشفهي         ) 16أقوال املصدر   (إن القـول الـذي ميثله       
ـ  هو متجذر يف الفسلفة الكلبية أو إنه متجذر يف التراث اليهودي على حنو أعمق بكثري مما   . املصدرلـ

يف شكل  . فالتنويعات توجد، كما سنرى، يف أكثر من دزينتني من املقاطع من سفر إشعيا            . اإلغريقية
 مرات للملكوت يف موعظة مىت على اجلبل،        متسـع، ميكن التعّرف عليه يف التربيكات املكررة مثاين        

 السهل، واليت تقدم إعكاسات للمصري يف هيئة أربع         إضافة إىل تنويع لوقا هلذه الطوبيات اليت يلقيها يف        
 :تربيكات وأربع لعنات

طوىب للودعاء، فإهنم   . طوىب للمساكني بالروح، فإنّ هلم ملكوت السماوات، طوىب للحزاىن، فإهنم سيعزون          
 طوىب. طوىب للرمحاء، فإهنم سريمحون   . طوىب للجياع والعطاش إىل الرب، فإهنم سيشبعون      . سريثون األرض 

طوىب للمضطهدين  . الرب لصانعي السالم، فإهنم سيدعون أبناء       طوىب. الربألنقياء القلب، فإهنم سريون     
طوىب لكم مىت أهانكم الناس واضطهدوكم، وقالوا فيكم من         . من أجل الرب، فإن هلم ملكوت السماوات      

فإهنم هكذا اضطهدوا   . مةافرحوا وهتللوا، فإن مكافأتكم يف السماوات عظي       . أجلي كل سوء كاذبني   
 ).12-3: 5مىت (األنبياء من قبلكم 

. طوىب لكم أيها اجلائعون اآلن، فإنكم سوف تشبعون  ! الربطوىب لكم أيها املساكني، فإن لكم ملكوت        
طوىب لكم مىت أبغضكم الناس، وعزلوكم،       . طوىب لكم أيها الباكون اآلن، فإنكم سوف تضحكون        

افرحوا يف ذلك اليوم وهتللوا، فها إن        . نه شرير، من أجل ابن اإلنسان      وأهانوا امسكم ونبذوه كأ   
ولكن الويل لكم أنتم األغنياء، فإنكم قد       . هم األنبياء ءمكافأتكم يف السماء عظيمة، ألنه هكذا عامل آبا       

الويل لكم أيها الضاحكون اآلن،     .الويل لكم أيها املشبعون اآلن، فإنكم سوف جتوعون       ! نلتم عزاءكم 
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هم األنبياء  ءكم سوف تنوحون وتبكون، الويل لكم إذا امتدحكم مجيع الناس،فإنه هكذا عامل آبا             فإن
 ).26-20: 6لوقا (الدجالني 

حلقة حبث  (وتعده  ) لدى ماك ) 8 (املصدرأقوال  (لقـد فُصـل هذا القول، كقول أصلي ليسوع          
ـًاموثو) يسـوع  وهذا األكثر جالًء فيما  . ]3[ على حنو مؤكد، عن أي سياق حساب قيامي إشعيائي         ق

جيري تضمينها بوصفها موثوقة،    ) ا23-20: 6لوقا  ( ألنّ التربيكات األربع فقط      ًرايتعلق بطبعة لوقا، نظ   
بارتباطها الواضح بأقوال احلساب ال ُيظن أهنا متتلك        ) 26-ب23: 6لوقا  (يف حني أنّ اللعنات األربع      

ـًاجتاهل أنّ هذا االستنتاج ميزق شكالً كالسيك      جيري  . نفس املوثوقية، بل تنسب إىل لوقا       من شعر   ي
 .احلكمة

آيات امللكوت،  ) 18 املصدرأقوال  (، املوعظة على اجلبل و    )8 (املصدرأقوال  (ليست تشاهبات نصي    
األبناء ) 3/ 1(، الذي نوقش يف القسم      )16 املصدرأقوال  (إنّ جواب يسوع على تالميذ يوحنا       . تصادفّية
ـًا أدب ًزايعكس جما ،  )وامللكوت  العرباين،  الكتابضمن  ). 1انظر امللحق   ( أدعوه النشيد ألجل البائس      ي

إنه يرتبط  . يشـكل ثـيمة فرعـية لالهوت الطريق، ُيميز مبوجبها درب األبرار عن طريق األشرار              
ـًاارتبا ـًا وثي ط يستعمل . اب اإلهلي  بثيمة الربكة واللعنات، اليت هي مركزية للرموز الكتابّية للحس         ق

يف النصوص الكتابية   . الربلتلخيص إعكاس احلظ، الذي يعرب عن انتصار أو سالم ملكوت           ) النشيد(
ـًا أعمدة بنيوية لالهوت واسع يتركز حول يهوه بوصفه مل         تصـبح هذه الثيمات الكربى الثالث      . ك

احلياة ) درب( مع خطابة    مـع ذلـك، فإهنـا متمـيزة بشكل واضح يف أدب الشرق األدىن القدمي،              
إنّ اللعنات والربكات لطاملا اعترف هبا أنّ هلا جذورها يف املعاهدات           . جملموعـات األقـوال احلكيمة    

إهنا جتد شرحها الكتايب    . ]4[احلتـية القدمية ويف تشكيلة من النقوش امللكية من محورايب إىل أسرحدون           
ثاق الذي سيتم إعالنه على عيبال وجرزمي عندما       للمي ةاألشـهر يف لعنات موسى وبركاته االثين عشر       
إنّ إعكاسات نشيد البائس    ). 8،  6: 28-11: 27التثنية  (تكـون األسباط قد دخلت األرض املوعودة        

إمنا توجد يف نصوص شرق أدىن قدمية منذ وقت مبكر يعود إىل       )16 و 8 املصـدر أقوال  (املصـورة يف    
ـًاالساللة السادسة وتستعمل يف الكتاب أسا       كرمز طوباوي للسالم الذي يأيت عندما يوضع العامل         س

 يف تطور   ًرا مباش اكأشكال خمتلفة جملاز ميكن تعريفه بشكل واضح، فإن هلا تأثريً         . حتـت الرعاية اإلهلية   
ـًاإهنا أساس أي  . كثري من األقوال املنسوبة إىل يسوع يف األناجيل         إلنتاج شخصيات بطولية أخرى     ض

 .ق األدىن القدمي والكتابيف الشر
ففي النشيد ألجل البائس، لدينا مكاىفء العامل القدمي        . إنّ متاسك وثبات هذا اجملاز مديد وجوهري      

من املؤكد أن أحد أقرب املوازيات . ›King John and the Bishop/ امللك جون والقس‹لقصة أندرسون 
، ميّجد  ) ق م  1166(ة يعود تارخيه إىل عام      للطوبـيات إمنـا يأيت من نص من اململكة اجلديدة املصري          

 :صعود رمسيس الرابع إىل العرش
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فالذين فروا قد عادوا إىل أوطاهنم؛ الذين كانوا متخفني         . السماء واألرض يف فرح   ! يا هلذا اليوم السعيد   
ـًايعيشون عل  اة ؛ الذين كانوا جائعني شبعون وسعداء؛الذين كانوا عطاشى مرتوون؛ الذين كانوا عر            ن

يلبسون الكتان الناعم؛ الذين كانوا متسخني ملفعون بالبياض؛ الذين كانوا يف السجن أحراٌر طلقاء؛               
 . .الذين كانوا مقيدين بالسالسل يبتهجون؛ مضطربو األرض قد وجدوا السالم 

النساء يبتهجن ويرددن   . ، لذا ميكن للمتشردين أن يدخلوها      )مرة أخرى ( مفتوحة   راملوبيوت األ 
ألجل أزمنة خرية ألنه ينجب جيالً      ) مرة أخرى (وهن يقلن، األبناء الذكور يولدون      . . ناشيد التهليل   أ

 .]5[!أنت إىل األبد! أنت احلاكم، واحلياة، واالزدهار، والصحة. فوق جيل

فهذا النشيد  . هـذه ليست ببساطة دعاية ملكية؛ تضخم األهداف السياسّية حلكم رمسيس القادم           
بإعكاس معاناة بائسي مصر، يبشر مبخلص      ] التسنم[لكي، ميجد العدالة اليت جيلبها التدشني       للبالط امل 

جيد صداه يف   ]. مملكته[إنه يشرح رؤية يوتوبيا، تعكس احلقيقة املتعالية مللكوته         . يصـعد عرش مملكته   
ـًاكـل مكان من األدب القدمي مع بقاء كثري من وظيفته سلي            هر الرؤية  إنه يسلط الضوء على جو    . م

هذه الدعاية امللكية تتضمن وتعرب عن فلسفة سياسية نقدية تأخذ فيها           . اليوتوبـية لعـامل بال حروب     
إهنا ُتردد يف كتابات احلكماء، يف جمموعات الشريعة، يف األناشيد          . العدالـة والشفقة دورين مهيمنني    

الكتايب، ُينشد نشيد حنة    يف األدب   . والترانـيم، يف املـناحات ويف الصـلوات الشخصّية والفردية         
 يف والدة طفلها، صموئيل،     إسرءيلهـذه النغمات إلعالن هناية معاناة       ) 9-4: 2صـموئيل األول    (

ـًاإنّ اجملاز أي. الـذي، يقدر له، مثل رمسيس، أن يكون خملص شعبه    هو ثابت من ثوابت أناشيد ض
يوجد ظل مغاير أكثر قتامة     . الربعوية عن ملكوت     يف سـفر املزامري وهو تعبري إشعيا األكثر ر         داود

يف الـتهديدات الكلية الوجود لألنبياء بيوم الغضب واحلساب ضد املتكربين واألغنياء، رجال السلطة              
 .والعنف

يف العهـد اجلديـد، يفتتح إعالن النشيد عن اليوم السعيد إجنيل مرقس ويعرف هوية قصته بأهنا                 
يعاد استعماله ضمن قصة يسوع يف إجنيل لوقا        . اجليدة تعّرف اجلنس األديب   أمـثولة حية على األخبار      

كما يف قصة والدة صموئيل، وللغرض نفسه،       . ووالدة يوحنا بنجاح ملحوظ يف نشيدي مرمي وزكريا       
ـًاابن إله الشمس؛ ح   ! ولد يف قلب أبسو   «والدة مـردوك يف سردية اخللق البابلية         ، »، مشس اآلهلة  ق

 والدة الطفل اإلعجازية وظيفتها التقليدية يف تدشني السالم األبدي الذي حتققه املآثر             ُتعطـى حكاية  
ـًا لتويل الدور الذي ُحّدد له إهل ًدااملخلّصـة للبطل، بعد أن يكرب ويكون مستع  هذه .  لكي يقوم بهي

 إىل عامل الهويت،    إهنا تنتمي . الـتوقعات ال تنتمي إىل عامل تارخيي، وال حىت إىل مصر رمسيس الرابع            
طة لتمثيل األناجيل لتعاليم يسوع     اسهذا النشيد ألجل البائس هو الو     . مثايل، يليب حاجات كل إنسان    

إشعيا (يف شكل مكرر سبع مرات، يفتتح سفر إشعيا وخيتتم سفر الرؤيا          . الربويشكل رؤية ملكوت    
 ).22-21؛ الرؤيا 1-12
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 على تراث العدالة    ًرا بالعربانية ومركزها يف فلسطني، متأخ     ، الذي كانت أقدم كتاباته    الكتابيأيت  
. إنه يفسر ميثولوجيا امللك من منظور أحد الشعوب التابعة لإلمرباطورية         . املـثايل والطوبـاوي هذا    

فهدفـه يـتجاوز مماهاة إله فلسطني التقليدي، يهوه، بإله السماء اإلمرباطوري واملتعايل، الذي يربز               
ـًاإنه يسعى أي  . ةالعدالة الكونيّ  ]. الدينونة[ لتفسري قصة اليهودية من ماضيها بلغة العدالة واحلساب          ض

 بقلب طاهر، إمنا خيضعون     الرب، إذ يتماهون مع الذين يفهمون ويسعون إىل عبادة          ]الـيهود [إهنـم   
 .أنفسهم لتحول العامل الضائع يف اجلهل إىل سالم وسعادة دائمني مقصودين منذ اخللق

 املتضمنة يف النصوص الشرق أدنوية القدمية والكتابية هي رؤية قائمة )world view( رؤية العامل إنّ
، يف النشيد رايف إىل الشرق األدىن يف الثيمة، يف التعبري األديب واخل      الكتابينتمي  . عـلى التأمل املشترك   

ـًاوالقصة، وتارخي  إنّ منظومة الرموز الشائعة    . ]6[وهريف الشكل أو اجل   ) ضد بيئته ( ليس   الكـتاب ف. ي
هذا الالّهوت ينتمي   . مشتركة، تباين التعايل والوحدة اإلهليني، املثاليني مع اخلربة اجملزأة للبشرية الزائلة          

 .هاعنن البشر ال يعرفون اآلهلة اليت يكتبون إإىل عامل كان يعرف بتشاؤمية عميقة، 

 ن نقوش الشرق األدىن القدميأمثلة م) 2/ 4/ 1
هي ترنيمة غنائية على حنو     ) 22، رقم   1امللحق  (إنّ ترنـيمة صـعود رمسـيس الرابع إىل العرش           

مـلحوظ وتعـرب بوضوح عن املثالية االجتماعية اليت هي السمة املميزة هلذا اجملاز، مثلما يفعل نشيد                 
ه يبشر بقدوم امللك إىل مملكته، حيث،       إن). 21رقم  (مشـابه كُتب مبناسبة صعود مرنفتاح إىل العرش         

كما يف نصوص   .  من السالم واالزدهار   ًراعلى حنو مشابه، يتغلب احلق على الباطل وتدخل مصر عص         
يف . ، فإنّ الفرح اآليت إىل البائسني واملضطهدين يعرب عن احلكم اإلهلي          )20،  19رقم  (اململكة اجلديدة   
إرشاد القارىء  : ، يتخذ اجملاز وظيفة تربوية    )23رقم  (نيموبت  ويف أقوال أمي  ) 18رقم  (كتاب األموات   

يدخل عنصر  . واستعمال التحريض الديين لدعم الرعاية واالحترام ألجل البائسني، والعميان والعرجان         
إنّ . » يفضل من يكرم الفقراء على من يركع لألثرياء        الربإنّ  «: احلساب اإلهلي النقد املغاير لألثرياء    

بز إىل اجلائعني والرعاية للعطشى والعراة يؤيدان بوصفهما آيتني على احلياة الصاحلة والتقية             تقـدمي اخل  
ـًاأي(  ).5 الرقم ض

توجد األشكال املختلفة لنشيد البائس يف وقت مبكر يعود إىل الساللة السادسة يف منتصف األلف               
د يف تشكيل قالب مركزي للحكايات      إهنا قبلئٍذ يف هذا التاريخ املبكر، تساع      . الثالـث قـبل امليالد    

أوصاف إطعام  . لشعبه) قدوة(إهنـا متثل امللك الصاحل أو البطل كدور أمنوذج          . السـريوية الذاتـية   
قدمُت املاء  «شائعة قبلئٍذ، على سبيل املثال      ) 7،  6،  3،  2،  1األرقام  (اجلـائعني، وإكسـاء العـراة       

هذه الرؤية للحياة العادلة    ). 7رقم   (»سلبللعطشى، أظهرت الطريق ملن ضلّ، أنقذت من تعرض لل        
ـًاظاهـرة أي   ، )6رقم  (فرعاية األرملة واليتيم    .  يف الترانيم والصلوات اليت ترى الكرم كصفة إهلية        ض
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). 9رقم  (إهنم سعداء واآلهلة تباركهم     ). 16،  15،  14رقم  (والذلـيلني واحملـزونني، هي أفعال إهلية        
 واأليتام  رامل أنّ اآلهلة تأخذ على عاتقها رعاية البائسني واأل        ]وهي[تعكـس النصوص ثيمة متكررة      

 إنه  »وزير البائسني «رع نفسه بأنه    -يوصف أمون ). 12رقم  (واملسـجونني وهتّون أو تزيل معاناهتم       
16األرقام (إنه حيمي املتواضعني وخيفض املتكربين ). 15رقم (حيكم على الظاملني بالنار وينقذ العادلني       

). 22،  21،  20األرقام  (ميـيز القـدر املعكوس لألغنياء والفقراء التدخل اإلهلي يف العامل            ). 20 ،19،  
إنّ املدهش بني هذه األمثلة املبكرة القليلة من        ). 17رقم  (فاملـرء ال يضـع ثقته يف أقوياء هذا العامل           

ـًااألدب املصـري هـو أنه جيري إعادة تقدمي اجملال الكامل تقري            ري الذي يدعم هذا املثال      من التعب  ب
األخالقي السامي، مع كثري من األمناط املقولبة نفسها اليت جندها بعدئٍذ حبوايل ألف سنة يف النصوص                

 .الكتابّية
يف العامل السامي لبالد الرافدين وسورية، توجد أمثلة تغطي جماالً مماثالً من النصوص، اليت تعرف               

يف سالم، مثل ثيمات إعكاس قدر املضطهدين، قوية على حنو          تكون ثيمات اخلالص والعامل     . العدالة
ـًا، لكنها توجد أي)35، 34،  27األرقام  (خـاص بني النصوص اليت متجد امللك والنصر العسكري            ض

ُتعكس ). 31،  30األرقام  (يف الترانـيم والصـلوات إىل اآلهلـة بوصفهم احلكام احلقيقيني هلذا العامل              
، إضافة إىل اخلطابات املوجهة )26، 24رقم ( الصاحلة يف أقوال حكمة الفالسفة مبادىء العدالة واحلياة

 ).29، 28رقم (إىل اآلهلة 
إنّ نشيد البائس، جبذوره املمتدة يف الدعاية امللكية، يدعم فلسفة سياسية نقدية تكون فيها العدالة               

إنه جماز متكرر   . هار وحالة السلم  والرمحة الدليلني األوليني على احلكم اإلهلي، واحلكم العادل واالزد        
يف كـتابات الفالسفة؛ إنه حمصور يف جمموعات القانون؛ يوجد يف األناشيد واملرثيات ويف الصلوات               

يف . إنه جيد طريقه إىل ُرقيمات النصر والنقوش النصبية اليت متجد امللك وحكمه . الشخصـية والفردية  
ـًاهـذه النصـوص، يكون التباين صار       ئك الذين ينشدون بشكل متواضع اهلداية من اإلله     بني أول  خ

؛ وابن املعدم   ]باخلرق[ابن امللك مكسو    «): 39،  24األرقام  (والذيـن يتطلعون إىل األغنياء واألقوياء       
 اإلله، الذين   إنه لصاحل اآلهلة، وامللوك الذين هم خادمو      ). 24رقم   (»]الثياب الناعمة [والعاري يرتدي   

، 28،  25رقم  ( واأليتام، الضعفاء واملسجونني     رامل العطاش؛ الذين يرعون األ    يطعمون اجلياع ويسقون  
فاإلحياء ). 27،  26رقم  (هذه الفضائل اإلهلية تعتربها اآلهلة مبثابة عدالة عندما يؤديها البشر           ). 30،  29

 يا عشتار،   بأمرك،«: اإلعجازي للمرضى والبصر الذي يعاد إىل العميان مها مسة مميزة للحضور اإلهلي           
إنّ الصالة إىل اآلهلة لتخلّص     ). 31رقم   (»األعمى يبصر النور، العليل الذي يرى وجهك يصبح معاىف        

الذيـن يعـانون، مبا يف ذلك البعث من األموات، وغفران اإلمث واملصاحلة هي جزء أساس من هذا                  
ن هو مريض   ش، وم يعندما تنظر، من هو ميت يع     «. الـتراث ويـتعمق يف تعريف مفاهيم اخلالص       

تستعمل هذه الثيمة لتقدمي امللك باعتباره يعيد إقامة        ). 36،  32،  31، كذلك األرقام    33رقم   (»يشفى
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ـًاالعدل بعد زمن من الشر أو املعاناة، اللذين حيدثهما غال          ). 38،  37،  35،  34األرقام  ( غضب اآلهلة    ب
ـًاذرميكـن تقـدمي هذا التحّول مع جمازات امللك الذي يبدل األرض ج             : ُتعكس اجلبال والوديان  . ي

ـًاإنـين اخترق اجلبال املنحدرة، أفلق الصخور املنفلقة، أفتح املعابر، أنشىء طري           « ـًا مستقي ق  لنقل  م
ـًايف كل هذه التمثيالت، متيز إعكاسات احلظ دور امللك بوصفه خاد          ). 35رقـم    (»األْرز ـًا وف م  ي
إهنا تفرض  . يف األدب القدمي، بكل املعاين اإلضافية لدعايتها، هو التربية        فالغرض هلذه الثيمات    . لآلهلة

ـًاالعنف وجتعله رحي  ] متّدن[إهنا حتضر   .  على الطموح البشري   ًداحـدو  ، هذا العنف الذي وجده     م
 .مؤلفونا يف القلب البشري

 أمثلة من الكتاب العرباين) 3/ 4/ 1
 ألن كل مقطع من الكتاب له  ًراىن واألمشل هلذا التراث، نظ العرباين التطور األغالكتابيعرض نص 

ـًافاألمثلة من الشرق األدىن القدمي أي     . أمـثلة من املمكن أن تكون قد استعملت         هلا ما يوازيها يف     ض
التراثات اإلغريقية والرومانية واليهودية خارج الكتابية، لكنها ال ُتعكس هنا إال من خالل اقتباسات              

 ألنّ التقدمي الشامل يتطلب دراسة      ًراال يوجد أي عالج لذلك نظ     . ن خمطوطات البحر امليت   قلـيلة م  
 .حبد ذاته

ـًا العـرباين النشيد البائس، غال     الكـتاب يف اسـتعمال      ما جيري تقدمي ممثلني منطيني للبائسني أو        ب
، الضعفاء واملضطهدون هم من      واأليتام، العميان والعرجان   راملاملنـبوذين يف ثنائـيات حمددة؛ فاأل      

، تكون الوظائف   الكتابيف األدب التقليدي ل   . املفضلني املشتركني لدى نصوص الشرق األدىن القدمي      
. التملقـية املباشـرة للدعاية السياسّية، ومتجيد الساللة احلاكمة، واالحتفال بالنصر العسكري غائبة            

ـًاباملقـابل يكون استعمال هذا اجملاز وثيماته ثانو        .  بشكل شبه دائم، يؤدي وظيفة التعليم والتقوى       ي
إنه حيول  . بذلـك يواصـل استعمال الكتاب للمجاز املسارات اليت جندها يف أدب احلكمة والقصة             

 هلذا االختالف اهلام يف الوظيفة، فإن اجملاز، رغم         ًرانظ. وظـائف الـنقوش امللكية إىل أشكال ثانوية       
فإعكاسات اخلالص، وتغيري قدر املتكربين     . ية املركزية للنقوش  ذلـك، حيـتفظ بالسـمات الالّهوت      

هذا التوازن  . واملتواضعني، ترمز إىل احلساب اإلهلي، يف كثري من األحيان باللغة املطلقة للسالم األبدي            
ففي ترديد إعالن رمسيس الرابع     .  بالرؤى القيامّية الكبرية بل ميتلك أشكاالً خمتلفة عديدة        ًداليس حمدو 

يبشر بسنة من النعمة، تفسر من خالل       ] البشارة[لعهـده يف إعالن إشعيا للملكوت، فإنّ اخلرب اجليد          
ـًا معيًراإعكاسات، كل إعكاس يستبدل ش  : خبري معنين

ألمنح نائحي صهيون تاج مجال بدل      . ألعلن سنة يهوه املقبولة، ويوم انتقام إلهلنا، ألعزي مجيع النائمني         
السرور بدل النوح، ورداء تسبيح بدل الروح البائسة، فيدعون أشجار الرب وغرس يهوه             الرماد، ودهن   
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فيعمرون اخلرائب القدمية، ويبنون الدمار الغابر، ويرممون املدن املتهدمة، واخلرب اليت            . لكي يتمجد 
 ).4-2: 61إشعيا (انقضت عليها أجيال 

سنة «ختلق صورة غنية للخالص،     ومـع ذلـك، حىت هذه اإلعكاسات العجيبة لقدر املضطهدين           
. »يوم االنتقام «يقدم وجه الرعب املخيف اخلاص به يف        *  وجه يانوسي  و إشعيا مينحها رب ذ    »نعمة

 ًداتلفت البالغة االنتباه جي   . حتمـل جمازات اخلالص والربكة بدائلها الضمنّية يف رسائل اإلدانة واللعن          
 يف الشوارع الذين كانوا يأكلون الطيبات، واحتضن هلك«يف مرثـية إرمـيا الكبرية على أورشليم؛         

، إنّ نشيد حنة، الذي يعيد لوقا كتابته يف قصص          )5: 4مراثي   (»املـزابل املـترّبون على لبس احلرية      
ـًاوالدة يوحنا ويسوع، يتضمن مثاالً غن ـًا ورائي ـًا على هذه القطبية متاع  :م

الذين كانوا شباعى آجروا أنفسهم لقاء الطعام، والذين        . القوةحتطمت أقواس اجلبابرة وتنطق الضعفاء ب     
ـًاكانوا جيا  يهوه مييت وحييي، يطرح    .  مألهم الشبع، أجنبت العاقر سبعة، أما كثرية األبناء فقد ذبلت          ع

يهوه يفقر ويغين، يذل ويعز، ينهض املساكني من التراب،ويرفع الناس من            . إىل اهلاوية ويصعد منها   
اد، ليجلسه مع النبالء، وميلكه عرش اجملد،ألنّ للرب أساسات األرض اليت أرسى عليها               كومة الرم 
 ).8-4: 2صموئيل األول (املسكونة 

إنّ اإليقـاع املـتوازن املضاعف عشر مرات للربكات واللعنات يف هذا املقطع من نشيد حنا هو                 
عاقر بأم األبناء الكثريين، والرب     فاجلبابرة يوازنون بالضعفاء، والشباعى باجلياع، وال     . إيقـاع مهيب  

الذي مييت بالذين يعيدهم إىل احلياة والفقراء واحملتاجون بالنبالء يف الوليمة، خيتم الكل بشرح موجز               
 هو الذي شكّل موعظة لوقا يف السهل بأربع بركات وأربع           ًداهذا التوازن حتدي  . لدور يهوه عند اخللق   

 ).26-20: 6لوقا (لعنات 
كة الفقـراء واجلـائعني واحلزاىن واملكروهني بلعنة األغنياء والشباعى والضاحكني           ُتقـابل بـر   

ـًاحيتفظ النشيد باإليقاع املضاعف أرب    . واملمدوحـني   عندما ُتعكس أقدار البشر ويلخص الكل يف        ع
ـًـا إرشـاد مضـاعف أرب     ، يستبدل كره املباركني باألمر حبب األعداء، وعمل اخلري مقابل الشر،   ع

تسم املصاحلة الدقيقة لألضداد بوضوح تنويع لوقا       . لربكة بدالً من اللعنة، والصالة بدالً من الشتيمة       وا
ـًابأنـه مستقل عن طوبيات مّتى املضاعفة مثان        إنّ مناغمتها  ). 12-3: 5مىت  ( يف موعظته على اجلبل      ي

 .إمنا تتجاهل تعقيد وعمق التراث) 8 املصدرأقوال (يف أصل مستحيل 
، فإن رمحته   الربإذا اعُترف بالرب يهوه بأنه      .  منطق اجلزاء البىن السياسية القدمية للسيادة      يعكس

ـًاوشـفقته ستأتيان تال    حىت عندما  . مع ذلك، بالنسبة للذين ليسوا عبدته، كل ما يتبقى هو اجلزاء          . ي
كل بين البشر   «الم، فإنّ   ، جبمع األمم إىل صهيون بس     الربيقوم إشعيا، يف خامتة سفره حول ملكوت        

الرد باملثل جملازات إشعيا، والرتعة اإلمرباطورية ألصوهلم األدبية، تفرض خامتة          ] قاعدة[،  »ليعـبدوين 
 :قاسية ال ترحم
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ها عبيدي يأكلون وأنتم جتوعون، ويشربون وأنتم تظمأون ويفرحون         : لذلك هكذا يقول السّيد يهوه    
 وأنتم تعولون من أسى القلب، وتولولون من انكسار الروح           وأنتم ختزون، ويترمنون يف غبطة القلب     

 ).14-13: 65إشعيا (

إن لغة العقاب هي اليت تربط خطابة نشيد البائس على          . مثة انتماء ومثة نبذ؛ ال يوجد طريق وسط       
حىت عندما تكون القضية هي قضية شرح التوراة،        ]. الدينونة[حنـو حمكـم للغاية بثيمات احلساب        

تزام بالسبت وحب الغريب، فإنّ مبدأ أن تفعل لآلخرين ما تتمىن أن يفعلوه لك هو مبدأ     وتعزيـز االل  
عندما ينظر إليه حتت الظالل األكثر قتامة جملازات احلساب اإلهلي، تكون احلاجة إىل الرأفة              . إشـكايل 

). 22-17،  15-14: 24؛ التثنية   34-33: 19؛ انظر الالويني    11-6: 58؛ إشعيا   8-3: 56إشعيا  (فورية  
للخالص على حنو صارخ بأكثر مما هو يف البيت األخري           ال يوجد هذا اجلانب املظلم من فهم الكتاب       

مـن رؤيـة إشعيا اخلتامّية لألرض اجلديدة والسماء اجلديدة، الذي تعد بسالم كوين ودائم، يف حني               
ـًاحالً هنائ«يعرض   . بثيمات احلرب املقدسة على الذين حكم عليهم بأهنم أشرار ويربط التراث»ي

. ألنه كما تدوم أمامي السماوات اجلديدة واألرض اجلديدة اليت أنا أصنعها هكذا تدوم ذريتكم وذكركم              
مث ميضون ملشاهدة جثث    . ويأيت من رأس شهر إىل رأس شهر، ومن سبت إىل سبت كل بين البشر ليعبدوين              

م ال ختمد، ويكونون مثار امشئزاز مجيع الناس         الرجال الذين متردوا علّي، ألنّ دودهم ال ميوت وناره         
 ).24-22: 66إشعيا (

 مرة  ة عشر يتفالبىن املضاعفة من أربع إىل اثن     . إنّ بنية مثال مفترض من نشيد البائس مفيدة للتفسري        
تبين الربوبية البابلية، على سبيل املثال، رقيمها الثاين يف سلسلة          . شـائعة يف أدب الشرق األدىن القدمي      

ـًائد من مثانية أبيات لتقدم شخصية املعاين بوصفه يتي        قصا ، )119(على حنو مماثل، ينبين املزمور      . ]7[م
ـًاأطول قصيدة يف الكتاب، وف      لألجبدية العربانية، مستعمالً حروفها االثنني والعشرين ليبدأ على حنو          ق

هذه الشكالنية  . رين للقصيدة متعاقـب كـل واحـد من األبيات الثمانية من املقاطع االثنني والعش            
ـًاموجودة يف كل مكان يف األدب القدمي وتستعمل غال  . لتوجيه التعليق وإبداع إحجية ضمنّيةب

يـوازن أحـد تنويعات هذا التشكيل اآليات اإلجيابية والربكات بلعنات مقابلة هلا ليشرح انتصار               
ة لقصته باالستعانة بإشعيا وإيليا وحنة،      ختلق مساعي لوقا لرسم الشخصية احلامل     . امللكوت على الشر  

ـًـا مواز  االقتباس بالشرح، سلسلة مرددة لعل أبرز جمموعة منها هي تقدمي قائمته بالربكات األربع              ن
ـًاتتوسع هذه بإرشاد مضاعف أرب    . واللعنات األربع يف موعظة يسوع على السهل        بأن حتب عدّوك    ع

 ألهنا تردد مساعي أخرى لبناء شخصية       ًرا خارج الشك نظ   إنّ سالمة نصنا هي   ). 36-20: 6لوقـا   (
، مثة ـًا مشاهبًرامن بني عّدة شخصيات كتابّية تلعب الدور نفسه أو دو        . عـلى أساس بروفيل النشيد    

 : معهالربتواٍز مدهش يف تقدمي أيوب يف الدور امللكي حلياته عندما كان 
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تين العني تثين علّي، ألين أنقذت البائس املستغيث، وأجرت اليتيم          إذا مسعت يل األذن تطوبين، وإذا شهد      
ـًاطالب العون، فحلت علّي بركة املشرف على املوت، وجعلت قلب األرملة يتهلل فر             ارتديت الرب  . ح

ـًاكنت عيو . فكساين، وكجبة وعمامة كان عديل      ـًا لألعمى، وأقدا  ن ـًا لألعرج، وكنت أ    م  ب
: 29أيوب  (هشمت أنياب الظامل ومن بني أسنانه نزعت الفريسة         . ى دعوى من مل أعرفه    للمسكني، أتقصَّ 

11-17.( 

ـًايعـرض سـفر أيوب قائمة مضاعفة مثان        انظر ( باألفعال احلميدة، مرددة صدى نشيد البائس        ي
ة ُتختم القائمة بفعل سليب مضاعف، يفسر قائمة األفعال احلميد        ). 10-9: 6؛ إشعيا   12: 29أيـوب   

إنّ كون هذه اآليات على امللكوت    . مبقايـيس األسـطورة عـندما يكسر أيوب أسنان التنني الكبري          
ـًامباركة ح  لسفر أيوب، الذي يقدم    ) 146( وتساهم يف العدالة اإلهلية إمنا تدل عليه موازاة املزمور           ق

 :يهوه يف دور امللك الصاحل، الذي، مثل أيوب، خيتم نشيده بانتصاره على الشر
ـًا، الذي ينصف املظلومني، ويرزق اجلياع طعا      ]إله أيوب [ يهوه يفتح أعني   . يهوه حيرر املأسورين  . م

يهوه حيفظ الغرباء، يعُضُد اليتامى      . يهوه حيب الصديقني  ]. املقعدين[يهوه ينهض املنحنني    . العمي
 ).9-7: 146املزامري (، ولكنه حيبط مساعي األشرار راملواأل

ـًاسـفر أيوب يسند دور مشابه مضاعف مثان       يف بدايـة     تسمح نغمة الفضيلة اإلهلية    .  إىل يهوه  ي
بأن يأخذ املعنيني اإلضافيني    ) 29(املـتعلقة بالعـناية بالبائسـني لوصف أيوب لنفسه يف اإلصحاح            

 :لإلعجازي والعجيب
حص وعظائم ال   هو صانع عجائب ال تف    .  وعرضت أمري عليه   الربلو كنت يف مكانك الجتهت إىل       

ُيقيم املتواضعني يف العلى، ويرفع     . ُيهطل الغيثَ على وجه األرض، ويرسل املياه إىل احلقول         . حتصى
ُيبطل تدبريات احملتالني فيخفقون، أو يوقع احلكماء يف خدعتهم، فتتالشى          . النائحني إىل مكان الطمأنينة   

ينجي . م يف الظهرية، كمن ميشي يف الليل      يكتنفهم ظالم يف النهار، ويتحسسون طريقه     . مشورة املاكرين 
: 5أيوب  (فيصبح للمسكني رجاء، والظلم يسد فمه       .البائسني من سيف فمهم،ومن قبضة القوي ينقذهم      

8-16.( 

عن [يف تقـدمي يهـوه مبثابة امللك العادل، ُتفسر ثيمات اجلزاء املتوازنة يف اجتاه املصاحلة والتكفري                 
يف هذا املقطع، يوصف الظلم مبجازي الوحش املفترس        . ال يرحم ، بـدالً من الدمار الذي       ]الذنـب 

ـًافاملوتيف املبهم جزئ  . واحملـارب العدو    خرايف هو موتيف    »البائسني من أفواههم  « أنّ يهوه خيلص     ي
17: 29أيوب   (»هشمت أنياب الظامل، ونزعت الفريسة من فمه      «بشكل واضح يف جماز نشيد آخر،       

.( 
ملتواضـعون احلماية واألمل، يف حني ُيمنح املتكربون التقومي من خالل نشيد            جيـد البائسـون وا    

ـًامضاعف مثان  : يأيت بعدهي
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، يسحق  ]يضمد[ جيرح ويعصب    الرب، فال ترفض تأديب القدير، ألنّ       الربطوىب للرجل الذي يقّومه     
ـًان املوت جو  يفديك م . من ست باليا ينجيك، ويف سبع ال يقع بك أذى         . ويداه تربئان  ، ويف احلرب   ع

تسخر من الدمار   . يقيك من لذعات اللسان، فال ختاف من الدمار إذا أقبل          . من املوت حبد السيف   
 ).22-17: 5أيوب (واجملاعة، وال ختشى وحوش األرض 

ُيطور يف سفر أيوب    كما  ] الدينونة[هـذا الـنمط من اخلطاب األكثر إجيابية حول ثيمة احلساب            
ومن سفر أيوب، يعرض سفر مىت قائمة       ) 29(مثل اإلصحاح   .  مىت ملوعظته على اجلبل    يدعـم تقـدمي   
ـًامضـاعفة مثان   إهنا فضائل اإلنسان التقي احملاكي     .  ذات إيقاع واضح باآليات اإلجيابية للملكوت      ي

ت، بعد قائمته بربكات امللكو   ). 10-3: 5مىت  (للرب يهوه، الذي يقدم يسوع إىل التالميذ على اجلبل          
ـًاخيـتم مـىت إرشـاده، بتفسري مضاعف أرب          للتالميذ، الذين يعكسون هبجة امللكوت من خالل        ع

: إهنم، رغم كوهنم حمتقرين ومضطهدين، مثل أنبياء األقدمني       . انتصارهم على الشر الذي يهدد األتقياء     
 ).16-11: 5مىت (ملح األرض ونور العامل 

ميتلك أيوب امليزة بني    . ماهلا لوصف العدل والظلم   تسـمح الصـفة النمطـية هلذه القوائم باستع        
ففي حني تقدم التأمالت    ]. العدل والظلم [أنّ قصة حياته يبينها كالمها      ] ميزة[الشخصيات الكتابّية،   

قصته يف هيئة امللك الصاحل، يستعمل صديقه       ) 29(حلياته املاضية يف سفر أيوب      ] احلنينية[النوستاجلية  
إن حياة أيوب كانت شريرة للغاية إىل       ] القائل[ من الوصف لصوغ احلكم      ألـيفاز اجلانب املعاكس   

 :درجة أنّ الظالم والطوفان يغمرانه
. مل تسق املعيي ماًء، ومنعت عن اجلائع طعامك        . لقد ارهتنت أخاك بغري حق، وجردت العراة من ثياهبم         

 فارغات وحطمت أذرع    راملأرسلت األ . صاحب القوة استحوذ على األرض، وذو احلظوة أقام فيها         
 نورك فلم تعد تبصر، وغمرك      اظلم. اليتامى، لذلك أحدقت بك الفخاخ وطغى عليك رعب مفاجىء         

 ).11-6: 22أيوب (فيضان ماء 

 يستحضر الربكة أو اللعنة     )Mantra( نفسه يف بعض األحيان مبثابة تعويذة        »نشيد البائس «يقـدم   
ـًاه يقدم منط  إن.  أو غيابه  الربويرمـز إىل حضور      ـًا أخالق ق يلخص منط اجلزاء يف إعالن     .  للجزاء ي

إنّ معاملة  . إسرءيلأن األمم سوف ُيحكم عليها بكيفية تعاملها مع         !] إبراهيم[يهـوه إىل أبـراهام      
هي كلهم رموز للتما  :  واأليتام، العرجان والعميان   راملالبائسني واملضطهدين، األجانب واألعداء، األ    

 :الالّحمدد للغريب معه ذاته
حتبه كما حتب نفسك،    . إذا أقام يف أرضكم غريب فال تظلموه، وليكن الغريب املقيم عندكم كاملواطن           

 ).34-33: 19الالّويني (فأنا يهوه . ألنكم كنتم غرباء يف أرض مصر

ـًارغـم أن تعنقد تنويعات نشيد البائس يكون مرتب         والشروحات  بثيمات االمتحان واحلساب     ط
. الـيت تعكس الهوت الطريق، فإن اجملال بالكاد يسمح مبناقشة كاملة هلذا العدد الكبري من النصوص               

القصـص حـول سن الشرائع وشخصيات األنبياء الذين يوخبون امللك والشعب تشرح بسهولة جماز       
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األتقياء يف  جتـد جمموعات األمثال التأملية أو األناشيد اليت تردد صدى جهود            . احلسـاب اإلهلـي   
ـًاممارسـتهم الفضـيلة أي     بشكل مماثل، فإنّ جمموعة املوتيفات     .  سهالً يف جماز درب احلياة     ا تعبريً ض

والشخصـيات الـيت تنتمي إىل نشيد البائس تنجذب إىل الثيمات املختلفة، اليت تتعامل مع اجلوانب                
ـًا يف سفر املزامري تشي متا     داودوأناشيد  إنّ األناشيد اليت تؤطر سفري صموئيل       . املتعالية من املُلْكْ    م

إهنا تردد صدى التقدمي الشرق     . مبـثل هذه القرابة الشديدة بني هذه اجملازات الثالثة للكتاب العرباين          
تطغى أسطورة  . األدنـوي القـدمي لـلملك الصاحل وفهم امللك بوصفه ميثل القضاء واحلكم اإلهليني             

إنّ استعمال مّتى إلشعيا حياكي أكثر مما . يا وتشكل الثيمة املركزية له  على سفر إشعالربملكـوت  
 .يستغل النبوءات حول اخلالص املستقبلي

ـًايطـّور إشـعيا سفره، مثل األسفار اخلمسة للمزامري والبنية املضاعفة مخ             لسفر أيوب، حول    س
ـًا مضاعفة سب  امللكـوت يف مخس حركات، ُتقدم كل واحدة منها، مثل املقدمة، يف بنية             يطغى . ]8[ع

فهو يستعمل اجملازات   . اسـتعمال إشـعيا املنّوع بشكل غين لنشيد البائس الذي يستحضر امللكوت           
الشبيه ] العقم[على سبيل املثال، جيمع العقر      . املتغايرة ليستحضر أكثر مما يسمح املعىن األديب لكلماته       

ـًا متعال ًزاحلياة لكي خيلق جما   باملوت لقحط الصحراء وخصب مطر الربيع املانح ا         ألجل اإلعكاسات   ي
ـًاإنه جيمع هذه الصور املؤكدة للحياة إىل نشيد مضاعف مثان         ). 35إشعيا  (الـيت يقررها امللكوت       ي

. هذا اجملاز املزدوج للقضاء يتم تكثيفه عن طريق سياقه يف الهوت طريق التقوى            . ألجـل الـبائس   
 عندما يتوحد األتقياء يف انضباطهم الذايت ونذرهم أنفسهم للهيكل مع           بذلك، يدعم غرضه التربوي،   

 :  يف سفر، إشعيا العائدين إىل يوتوبيا صهيونإسرءيلمسبيي ماضي 
 وتبتهج أشد هبجة ويضفى     ًراتزدهر ازدها . ستفرح الصحراء والقفر األجرد، وتبتهج الربية وتزهر كالورد       

شددوا األيدي املسترضية، وثبتوا    . مل وشارون ويشهدون جمد يهوه وهباء إهلنا      عليها جمد لبنان وجالل الكر    
تقووا وال تفزعوا، فها هو إهلكم قادم، مقبل بالنقمة،          «: قولوا لذوي القلوب اخلائرة   . الركب املرتعشة 

عندئٍذ تبصر عيون املكفوفني وتنفتح آذان الصم، ويطفر األعرج           . »سيأيت وخيلصكم . حامل جزاءه 
ـًايب، ويترمن لسان األبكم فر    كالظ ويتحول . ، إذ تنفجر املياه يف الربية، وتتدفق اجلداول يف الصحراء          ح

ويف األوجرة حيث كانت تأوي بنات آوى، ينمو         . السراب إىل واحة، واألرض الظمأى إىل جداول       
هو دنس، إمنا   وتكون هناك طريق تدعى طريق القداسة، ال يسلك فيها من           . ]9[العشب والقصب والربدي  

ال يطرقها أسد، وال يأتيها حيوان      . تكون من نصيب السالكني يف تلك الطريق، وال يضل فيها حىت اجلهال           
إمنا يسلك فيها املفديون ويرجع إليها مفديو يهوه ويقبلون إىل صهيون مترمنني يكلل رؤوسهم                . مفترس

 ).10-1: 35عيا إش(فرح أبدي، وتغمرهم الغبطة والسرور، ويهرب احلزن واألنني 

ُتعطى املوتيفات  . إن إعكاس امللكوت ملصري املعانني والضعفاء ُيمّد إشعيا برموز جاهزة للخالص          
نفسها شكل موعظة أخالقية حول الصيام وااللتزام بالسبت، عندما جييب إشعيا على السؤال الضمين              

 القالب والثيمة لشخصية يسوع     يقدم النشيد كالً من   . ؟الربكيف بوسعنا أن نفهم طريق      : ألمثولته
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إنّ شخصيات اإلنسان البائس، املضطهدين واجلائعني      . مىت بوصفه يطالب باالهتداء إىل قيم امللكوت      
إهنا توضع ضمن سياق درب االستقامة، اخلالصة لتقوى        . الربوالعـراة، هـي املقياس لعالقة املرء ب       

 :التوراة
د الشر، وحلّ عقد النري، وإطالق سراح املتضايقني، وحتطيم         أليس الصوم الذي اختاره يكون يف فك قيو       

وكسوة العريان الذي   . أال يكون يف مشاطرة خبزك مع اجلائع، وإيواء الفقري املتشرد يف بيتك           . كل نري؟ 
ـًاتلتقيه، وعدم التغاضي عن قريبك البائس؟ عندما يشع نورك كالصباح، وتزهر عافيتك سري                ، ع

. تستغيث فيقول ها أنا   . عندئٍذ تدعو فيستجيب يهوه   . جمد يهوه مؤخرة ساقتك   ويتقدمك بّرك، وحيرس    
، والنطق بالشر، إن بذلت نفسك للجائع،        ًراإن أزلت من وسط بيتك النّير، واإلمياء باإلصبع احتقا         

وأشبعت حاجة الذليل، فإن نورك يشرق يف الظلمة، وليلك الدامس يصبح كالظهر، ويهديك يهوه                
ـًادائ ويسد حاجتك حىت يف زمن القحط واألرض اجملدبة، فيقوي عظامك فتصبح كروضة مروية،               م

 ).46-31: 25، 21-16: 6، 17-16: 4: ؛ انظر مىت11-6: 58إشعيا (وكجدول ماء ال ينقطع 

إنّ األخالقـية التقية اليت يشجعها فهم العناية بالبائسني كمقياس حلب املرء هللا هي ثيمة يتقامسها                
إنّ موتيف الرمحة، اليت جتتذب االقتباس يف ). 5: 6التثنية (خالصة سفر التثنية للوصايا العشر  إشعيا مع   

ـًاكٍل من مىت ولوقا، هو حاضر يف أكثر من ثالثني شكالً خمتل            فليس مفهومه للملكوت   .  يف إشعيا  ف
ـ  ـًاإجياب ـًا صر ي  ـًا ورؤية امللكوت بوصفه عامل     عن موتيفات احلساب اإلهلي    ًدا أب ًداإنه ليس بعي  . ف

عـلى سـبيل املثال، يأخذ موتيف األتقياء الذين يصبحون أنفسهم نور الفجر يف عنايتهم               . حمـّوالً 
 .بالبائسني معاين إضافية قيامية، عندما تكشف هذه الربكة اجلالبة للنور جانبها املظلم

ـًاُيعكـس قـدر الذين هجروا يهوه وحتدد مصريهم ألجل السيف إعكا            ـًا مضاع س ـًا أرب ف : ع
برد مماثل حمسوب، الذين يكونون عباده املخلصني       . سيصبحون جائعني، عطاشى، حزاىن ومكروبني    
ـًاسـيأكلون ويشربون، يبتهجون وينشدون فر      هذه املصائر املتغايرة تتأكد باللعنة امللخصة اليت       . ح

 يبدأ نشيد إشعيا اخلتامي     ،». .اء أو حنيب    وال يعود يسمع فيها صوت بك     «. تتوج وتطغى على الكل   
 : على حنو مماثل للعامل كما نعرفهعن مساء جديدة وأرض جديدة بإعكاس مبين

ومن .وال يكون فيها بعد طفل ال يعيش سوى أيام قالئل، أو شيخ اليستويف أيامه              . . وابتهج بأورشليم   
ـًاميوت ابن مئة سنة يعترب فىت، ومن ال يبلغها يكون ملعو            ـًاويرعى الذئب واحلمل م    . . ن ، ويأكل  ع

 ).25، 20-19: 65إشعيا (األسد التنب كالبقر، وتأكل احلية التراب 

بـرغم زلته التقوانية اليت تلعن اآلمث، فإنّ هذا احللّ الرباعي لتضادات هذا العامل خيلق جماز السالم                 
ع طعام املوت، باستحضاره الضمين لقصة      فإبقاء مصري األفعى م   . األبـدي والـنهاية اليوتوبية للعنف     
 .اجلنة، يتوج مفهوم الفردوس املستعاد

إنّ دمج ثيمات احلساب مع اإلعكاسات املميزة لنشيد البائس هو األوضح يف األناشيد االفتتاحية              
ـًاللعـنات إشعيا املضاعفة سب     يشّبه نشيد توبيخي ساخر سقوط ملك بابل بأسطورة        .  ضد األمم  ع
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). 21-4: 14إشعيا  (، لُيرمى إىل العامل السفلي      ا، الـذي صعد إىل السماء متكربً      )Lucifer(لوسـيفر   
يف يوم العودة .  من كربهإسرءيليف اليوم الذي يريح فيه يهوه       يوضـع نشيد إشعيا عند سقوط ملك بابل         

كيف استكان  « :ة الصبح تشبه هنايتها بانطفاء نور جنم    . إىل سبت اخلليقة، يأيت السالم عرب تدمري بابل       
 .»الظامل، انتهت املدينة الذهبية

ـًاهبذه الرؤية القيامّية العظيمة، اليت تفرغ األرض وتقلب كل شيء رأ            على عقب، ينشد نشيد     س
هذا السياق  ). 21: 24إشعيا  (يف ذاك اليوم، سيعاقب يهوه يف السماء كما عاقَب ملوك األرض            . مواٍز
ـ  إذ يردد صدى أسطورة لوسيفر . اكمـة اآلهلة يسلط عليه الضوء يف سفر املزامري       ألجـل حم   رايفاخل

إهنم . يدخل يهوه اجملمع اإلهلي ويدين اآلهلة ألجل اصطفافهم مع األشرار         . وسـقوطه مـن السماء    
3: 82املزامري   (»الفقري واحملتاج . . املسكني والبائس   . . الذليل واليتيم،   «ظاملون لستة من املظلومني     

إنكم آهلة، ومجيعكم بنو العلّي، لكنكم ستموتون كالبشر، وتنتهي حياتكم مثل كل            : أنا قلت «). 4-
ـًايتبع منطق متاهي الشخصيات من    ). 7: 82املزامري   (»رؤسـاء ال ـًا مواز ط  »الساقطني« لقصة أصل    ي
ؤدون دور  ي، الذين   )4-1: 6؛ التكوين   27: 32؛ انظر عزرا    9: 10،  9: 9،  1: 7،  6: 6حنوك األول   (

إنّ إعكاس احلظ املمثل بسقوط لوسيفر،      ). 14العدد  (رعـب هـذا العامل يف تراث احلرب املقدسة          
األول يوجد يف ختام نشيد .  للمتواضع يف ثالثة أناشيد، تفسر قصة داود      ًراسـقوط املتكرب، خيلق مغاي    

صموئيل (ال بالوالدة البطولية لصموئيل     حنة، الذي جرى اقتباسه قبالً، والذي ينشد يف اهليكل لالحتف         
 ).10-4: 2األول 

ـًايلقـى نشيد حنة قري     ـًا بنيو ن  يف نشيد القوس املؤطر يف مركز سردية سفري صموئيل األول           ي
. ، مناحة داود املؤملة، اليت تنشد عند موت شاول ويوناثان      )27-17: 1صـموئيل الـثاين     (والـثاين   

 إهنا متيز اإلعكاس    .»!كيف سقط اجلبابرة  «: هيمنة املتكررة للنشيد  تشـكل ثيمة لوسيفر الفكرة امل     
لقد ركّز إشعيا على العنصر     ). شيئول(إىل عامل األموات    ) شاؤل( للقدر الذي أنزل     Punningاملواري  

الشمسـي من جنمة الصبح يف إبداع فكرته املهيمنة املتكررة يف أناشيد امللكوت ليكون بإمكانه أن                
 يؤدي سقوط شاول حيثاجملاز ) 2-1(ينظم مؤلف صموئيل .  أن ميشي بنور يهوه   يناشـده مجهوره  

 إىل يهوه، يتسم بالرعب املردد إسرءيل، الذي يعيد إسرءيلهـذا اإلعكـاس لقدر   . إىل قـيام داود   
شيد يف ن ). 17،  11،  9: 2إشعيا  (فالبشر سوف ُيذلون، لكن يهوه وحده ُيعلّى        . لسـقوط املتكربين  

فقد القوا قدر لوسيفر عندما انفتح فم       . امللكـوت الثاين إلشعيا، استبد رعب مماثل جببابرة أورشليم        
 ).16-15: 5إشعيا (شيئول البتالعهم 

ـًايـأيت احلكـم على املتكربين واملتغطرسني أي        ينشد .  يف النشيد الثالث، الذي خيتم قصة داود       ض
أنت «:  وداود إسرءيللقد متّ إعكاس حظي     . ل أعدائه داود نشـيد نصـر بعد أن متّ ختليصه من ك          
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 = 28: 22صموئيل الثاين    (»أنقـذت الشـعب املتضايق، لكن عينيك تراقبان املتغطرسني لتخفضهم         
، يقدم الوحي   )داودآخر كلمات   (يف النشيد التايل مباشرةً، الذي ُيعلن عنه بأنه         ). 28: 18املـزمور   

ـًامرسو ـً إهلم  :داود بدالً من لوسيفر الساقط" يرفع"إذ . اي
عندما حيكم إنسان بعدل على الناس ويتسلّط مبخافة         :  قالت يل  إسرءيل تكلّم، صخرة    إسرءيلإله  
؛ انظر  4-3: 23صموئيل الثاين    . . (كنور الفجر وكالشمس يشع عليهم    ، فإنه يشرق عليهم     الرب

 ).31: 5القضاة 

ـًاود بوصفه امللك الصاحل، الذي حيكم باالستقامة ويفسر أسطور        إنّ صورة دا    بوصفه نور الفجر    ي
اجلديد، تقدم املسيح وهو يتخذ الدور السماوي للوسيفر الساقط وتقدم شخصيات احلكماء يف سفر              

 : دانيال كنجوم يف السماء ضمن احلكم النهائي للرئيس ميخائيل
ني يف تراب األرض، بعضهم ليثابوا باحلياة األبدية وبعضهم          ويستيقظ كثريون من األموات املدفون    
كضياء اجللد، وكذلك   ] الربشعب  : أي[ويضيء احلكماء   . لُيساموا ذل العار واالزدراء إىل األبد     

 ).4-3: 12دانيال (الذين ردوا كثريين إىل الرب يشعون كالكواكب إىل مدى الدهر 

ـًا ثالثة من اجلوانب األكثر أمهية لنشيد البائس م        يف نشـيد امللكـوت السابع إلشعيا، ُتجمع         ع
إنه احلكم  . إنه امللك الفيلسوف، الذي حيكم بالعدل بدالً من املظاهر        . خللق شخصية امللك املخلّص   

ـًاالرحـيم للبائسـني واخلنوعني، لكنه أي       إنّ امللكوت الذي يدشنه    .  حمارب منتقم ضد األشرار    ض
. إعجازي، حتول للعامل يضع هناية لكل العنف      : ى الشر هو ملكوت يوتويب    انتصار حربه املقّدسة عل   

 :هذا العامل لن يقوده حمارب خميف بل رمز للعجز، ولد صغري
وتكون مسرته يف تقوى يهوه، وال يقضي حبسب ما تشهد عيناه، وال حيكم مبقتضى ما تسمع أذناه، إمنا                  

رض، ويعاقب األرض بقضيب فمه، ومييت املنافق       يقضي بعدٍل للمساكني، وحيكم باإلنصاف لبائسي األ      
فيسكن الذئب مع احلمل، ويربض النمر إىل جوار        . بنفخة شفتيه، ألنه سريتدي الرب ويتمنطق باألمانة      

ـًااجلدي، ويتآلف العجل واألسد وكل حيوان معلوف م        ـًا،ويسوقها مجي ع ترعى البقرة  .  صيب صغري  ع
ـًاوالدب م  عند ] يف أمان [ا متجاورين،ويأكل األسد التنب كالثور،ويلعب الرضيع       ، ويربض أوالدمه  ع

ال يؤذون وال يسيئون يف كل جبل       ). فال يصيبه سوء  (جحر الصل، وميد الفطيم يده إىل وكر األفعى         
 ).9-3: 11إشعيا (قدسي، ألن األرض متتلىء من معرفة يهوه كما تغمر املياه البحر 

ـًاشيد اإلنسان البائس شر   تلقـى املوتـيفات املتعنقدة عن ن       فالثيمة .  يف القصة الكتابية   ًرا متكر ح
ـًاالفلسـفية لبؤس الوجود البشري تستعمل بشكل فّعال يف تقدمي معاناة أيوب بوصفها عر              يف رد  . ي

 :فعله على ضياع كل ثروته، يكون أيوب رجل تواضع حقيقي
ـًاعريا ـًا خرجُت من بطن أمي وعريا     ن يهوه أعطى والرب أخذ، فليكن اسم يهوه       . إىل هناك  أعود   ن
ـًامبار  ).21: 1أيوب  (ك

 :يقدم سليمان هذا اجملاز نفسه حول بداية احلكمة كدليل على عبث احلياة واحلاجة إىل التواضع
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ـًاعريا ـًا خيرج املرء من رحم أمه، وعريا      ن ـًاال يأخذ شي  .  يفارق الدنيا كما جاء    ن مله معه   من تعبه حي   ئ
ـًاوهذا أي . يف يده   شّر أليم، إذ إنه يفارق الدنيا كما جاء فأي منفعة له، إذ إنَّ تعبه يذهب أدراج                  ض
 ).3-2: 6، 16-15: 5اجلامعة (الرياح 

إنه ُيستعمل بطريقتني   . يف سفر املزامري، ُيعرض موتيف موت املرء كتنويع هلشاشة العري البشري          
ـًاإنه يقدم أي  .  املساواة اليت يناهلا كل البشر يف القرب       األوىل تشدد على  . خمتلفتني  تعليالً لعدم اخلوف    ض

 :من اإلنسان الغين
يتومهون أنّ بيوهتم خالدة، وأنّ     . لكن احلكماء ميوتون كما ميوت اجلاهل والغيب، تاركني ثروهتم لغريهم         

ال ختش إذا اغتىن إنسان وزاد جمد       . . هم على أراضيهم    ءمساكنهم باقية من جيل إىل جيل، فأطلقوا أمسا       
ـًابيته، فإنه عند موته ال يأخذ معه شي  ).18-17، 12-11: 49املزامري (، وال يلحق به جمده إىل قربه ئ

، )17-16: 2اجلامعة  (مع أنّ سليمان يأخذ هذه العبارة أبعد من ذلك يف سعيه للشك يف حكمته               
 هذه احلقيقة السرمدية حول اإلنسان البائس كلبنة بناء         فإنّ السرديات الكبرية لداود وأناشيده تشرح     

فدوره هو دور الفقري التقليدي     . يبدأ داود سريته بني العظام كرجل فقري      . يف خط حبكة القصة األكرب    
أوالً، جيب عليه أن يثبت جدارة مكافئة       . لـلحكاية اخلرافية، اليت يتزوج فيها البطل املفلس ابنة امللك         

عندما يشرع ياسون   . لعروس داود ] املهر[نّ مئة قلفة من الفلستينني هي الثمن        إ. لـدوره الـبطويل   
ـًاالعـرباين يف حبثه مع كشافيه، فإنه يعود، بطالً حقيق          ال تقرن قصة   . ، حبصة مضاعفة من القلفات    ي

ـًا باألبطال اآلخرين لألدب القدمي فحسب تستعمل داود أي        داودالكـتاب الكربى بأس      ج  كنموذ ض
هذا يسمح له بأن يقفل قصته على حنو  ). 23: 18صموئيل األول (للتقوى وتشدد على جوهره الفقري 

وال ] السيب[نـبوئي إىل خامتة هذه السلسلة الطويلة من السردية، عندما حتمل كل أورشليم إىل املنفى     
دأ قصة بيت داود    مثل حياة أيوب يف عريه، تب     ). 12: 25،  14: 24امللوك الثاين    (يـبقى سـوى الفقراء    

باطل األباطيل، كل   «: وتنتهي ببؤسه بشرح القول الذي يبدأ وينهي هذه اجملموعة من أقوال سليمان           
 ).8: 12، 2: 1اجلامعة ( »شيء باطل

 العظام، الذي يفسر بؤس قوة البشرية هو ثيمة جتد          إسرءيلإنّ غـرور قصـة داود وأبنائه، ملوك         
طة تفسريية لقصة   استشكل و اليت  روى القصة   يالنيب ناثان   .  والفقري مركـزها يف قصـة أمثولة الغين      
تستعمل ثالثة أشكال خمتلفة حلكاية واحدة لتهيئة اجلمهور ألجل         . سقوط داود، اليت هي ذاهتا أمثولة     

تبدأ قصة  . اراحلكـم ضد داود، الذي سيعيد يف هناية املطاف ابناءه إىل دور الفقري وإىل طريق األخي               
. سـقوط داود يف اليوم الذي ال يكون فيه مع أبطاله الذين خيوضون حروب يهوه بل يبقى يف البيت                  

. إهنا زوج اخلادم املخلص لداود، األجنيب أوريَّا      .  اجلميلة بيثشيبةفيما هو يتجول على سطح بيته، يرى        
إنّ داود،  .  حامالً بيثشيبةعالقة، تصبح   يف سياق ال  . إهنا تستحم على سطح جماور فيقع داود يف حبها        

مع ). 11صموئيل الثاين   (غـري القادر على إخفاء زناه، يرتب لقتل خادمه بزجه يف خطر يف املعركة               
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سيقيم الرجل  . ، يرسل يهوه نبيه ناثان مع أمثولته      بيثشيبةاملؤامرة اليت ُنفذت وأخفيت بزواج داود من        
ـًاتلك قطعا فمع أنه مي  . الغين وليمة  .  هائلة لنفسه، يقوم بسرقة اخلروف احملبوب، امللك الوحيد للفقري         ن

إن داود، وهو غري مدرك لتدخل يهوه يف إعادة سرد احلكايات، ال يتعرف على نفسه يف قصة ناثان                  
ـًاإذ يعلن مطل  . ويغضـب  أما وقد أدان نفسه بغمه،     . »ذاك الرجل هو ابن املوت    «:  حكمه العادل  ق

ـ  ، كما تقول النبوءة، لن يربح السيف بيت داود         ًدامنذ ذاك الوقت فصاع   . وت ابن داود بدالً عنه    مي
 ).15-1: 12صموئيل الثاين (

من هذا   3/3 و 3/2انظر القسمني   (إنّ بقـية قصـة داود وأبـنائه تستغرقها خرابات هذا السيف             
، تنقح أمثولة إسرءيلأخاب على باجتاه مركز سلسلة السردية، يف ذروة عهد حكم امللك  ). الكـتاب 

ـًاناثان لتجلب رجالً غن    فمثل سطح بيت أوريَّا، يقع كرم نابوت قرب       .  آخر مع ذلك ليواجه بؤسه     ي
مع ذلك فإنّ   . قصـر الـرجل الغين، أخاب، الذي يريد ملكية الرجل الفقري الوحيدة حلديقة مطبخه             

 مثل أوريَّا، الذي لن يرتاح من مهمته لينام مع زوجته، لن            .، هو غين بالتقوى   انابوت، ومع كونه فقريً   
بتركيز احلبكة ). 24-23: 25الالّويني (يبـيع نـابوت كرمـته، مرياث آبائه، اليت حترم التوراة بيعها         

، تكون )8: 32التثنية (الرئيسة لقصته على كيف أنّ أخاب مينح كل مرياث يهوه إىل بعل وعشتاروت 
ـًاإنّ أخاب يغضب من أنّ نابوت، خال. رىء التوراةحجـة نابوت مقنعة لقا    : 25التكوين ( لعيسو ف

تكشف له زوجته إيزابل كيف يتعني على امللك أن يتصرف بكتابة  . يـرفض أن يبيع مرياثه ) 29-34
مع ذلك عندما   .  وأن يرجم هو وامللك    الربتطلب أن ُيتهم نابوت بلعن      . رسـائل إىل شيوخ املدينة    

كما تلعق الكالب دم نابوت، فإهنا      .  ليأخذ ملكية الكرم يلعنه النيب إيليا بقدر مشابه        يذهـب أخاب  
 ).21امللوك األول (ستلعق دم أخاب 

مثلما أن أهل ليبيا    . مثـة نشـيدان عن ثيمة تعلّم التواضع، قريبان من أمثوليت الغين والفقري هاتني             
ميأل أفواهنا  «:  األقاويل عن معجزات يهوه    يشـيعون األقاويل عن انتصار مرنفتاح، فإنّ األمم تشيع        

 ًراإنّ يهوه قد صنع أمو    «: يشرح النشيد بابتهاج كيف أنّ اآلهلة ختلق ألنفسها أمساءً        . ]10[»بالضـحك 
. هذا النشيد البسيط املقتضب الذي ميجد معجزة احلصاد       ). 3: 126املزامري   (»عظـيمة لـنا، ففرحنا    

 مع مثل يسلط الضوء على      الرب يسيل فجأة باملاء املوهوب من       يدمج جماز الوادي الصحراوي الذي    
 :كٍل من مفاجأة وفرحة املعجزة

ـًامن السيب، صرنا كمن يرى حل     ] أورشليم[عندما أرجع يهوه أهل صهيون       عندئٍذ امتألت أفواهنا   . م
ـًاضح نعم، إنّ  .  عظيمة مع هؤالء   اًرإنّ يهوه قد أجرى أمو    : عندئٍذ قالت األمم  . ـًا، وألسنتنا ترمن  ك

فمن . أرجعنا يا رب من سبينا، كما ترجع السيول إىل النقب         .  عظيمة لنا، ففرحنا   ًرايهوه قد صنع أمو   
ـًاومن يذهب باك  . يزرع بالدموع حيصد غالته باالبتهاج      حامالً حزم   ـًا حامالً بذاره يرجع مترمن    ي

 ).126املزامري (حصيده 
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ـًايقدم املزمور أي    على نشيد آخر، حيث يتماهى اجليل البار مع الفقراء ويتخذ يهوه مالذًا             ًدا ر ض
إنّ تقنية التفسري مماثلة ملا جنده يف األقوال واألمثوالت حول حصاد امللكوت            ). 7-5: 14املزامري  (لـه   

 .هذا هو احلصاد الذي تشري إليه أمثولة الزارع). 4(يف مرقس 
ة للزراعة وينتقل من دموع التواضع إىل االبتهاج        رافييعتمد الثيمات اخل  ) 126(يف حني أنّ املزمور     

فأسئلته املفرحة  . يقارب ثيمة امللكوت مباشرةً ومن الناحية الالّهوتية      ) 113(باحلصـاد، فإنّ املزمور     
 .الربجتيب على السؤال االفتتاحي حول صورة 
ينهض . ؟، املطلُّ من عليائه إىل أسفل لريى السماوات واألرض        من هو نظري يهوه إهلنا الساكن يف األعايل       

جيعلها . ًدايرزق العاقر أوال  . ليجلسه مع أشراف شعبه   . املسكني من التراب، ويرفع البائس من املزبلة      
ـًاأ  ).9-5: 113املزامري (هللويا .  سعيدةم

راحيل، ومتار، وروث، وحنة، اليت  عن التلميحات املمكنة العديدة إىل قصص مثل سارة، و        ًدابعـي 
 عن أصداء هذا املزمور عرب سفر       ًداتشـرح طـريق العاقرات اللوايت يصبحن أمهات فرحات، وبعي         

أيـوب، فـإنّ السـؤال املطروح هو، من مثل يهوه جلس يف األعايل؟، من مبقدوره أن يطل على                   
ـًايفهم السؤال عادةً كما لو كان خطاب      . السماوات واألرض؟  . ال أحد : ، مع اجلواب التقي الضمين    ي

ومـع ذلـك، تـتجاهل هذه القراءة الضيقة إمكانات أولئك الذين يرفعهم من التراب ليجلسوا مع                 
ـًايلقى السؤال جوا  . األمراء  بوصفه العبد املكابد    إسرءيل يف الدور الذي يعطيه إشعيا إىل شخصية         ب
 ).21-14: 57إشعيا (للرب 

كما يف املزمور، يستعمل إشعيا لغة حرفية حول        ). 113(ئم جممل ثيمة املزمور     هـذا اجلـواب يال    
ـًافهو ال يسكن فحسب يف مكان عاٍل ومقدس، بل هو أي          ). العايل والرفيع (يهوه بوصفه     العظيم  ض

إنّ على حنٍو مماثل، ف   .  اجملروح، الذي أشفاه   إسرءيلالذي يسكن مع الوضيعني واملنسحقي الفؤاد، مع        
إهنا ليست سوى خطوة جمازية قصرية      . إسرءيل والغرباء مقبولون للرب ألهنم ميثلون معاناة        اخلصـيان 

ما خيص إشعيا،   .  والغرباء ملراجعة الشرائع عن السبت واألجناس      اخلصيانحنـو التحول إىل قبول إشعيا       
 ذرى اجلبل املقدس للرب هم      إنّ املتجمعني على  . فـإنّ هـذه املراجعة هي سريورة تعليم يف التواضع         

 :إسرءيلمنبوذو 
ألنّ . أنا شجرة يابسة  :  اخلصي وال يقولنَّ . إنّ يهوه يفصلين عن شعبه    : ال يقل ابن الغريب املنضم إىل يهوه      

أهبهم : هذا ما يقوله يهوه للخصيان الذين حيافظون على سبويت، وخيتارون ما يسرين ويتشبثون بعهدي               
ـًا نصي داخل بييت وأسواري   وأما أبناء  .  ال ينقرض  ًدا خملّ ـًاأعطيهم امس .  أفضل من البنني والبنات    ـًا وامس ب

، فكل من حيافظ على السبت منهم وال        ًداالغرباء املنضمون إىل يهوه ليخدموه وحيبوا امسه ليكونوا له عبي         
م الفرح يف بيت صاليت، وتكون      فهؤالء آيت هبم إىل جبلي املقدس وأفيض عليه       .ينقضه ويتشبث بعهدي  

وهذا ما يقوله السّيد    .حمرقاهتم وقرابينهم مقبولة على مذحبي، ألنّ بييت سيدعى بيت الصالة جلميع األمم            
 ).8-3: 56إشعيا (سأمجع إليه آخرين بعُد، فضالً على الذين مجعتهم : إسرءيليهوه الذي يلم شتات 
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السلبية أو اللعنات على األمم املتكربة واملتغطرسة أو املشاغبة      إنّ خطابة احلرب املقدسة، بأحكامها      
، )10(فاملزمور  .  عن قيم أخالقية يف سفر املزامري      ا معربً ًرا، تتخذ بشكل منوذجي دو    )3-1: 2املزامري  (

، الربإهنم، إذ ينكرون وجود . يف دور األمم املشاغبة) األشرار يف تكربهم(عـلى سبيل املثال، يضع     
 ألن يتذكر   الربإنّ الصالة تدعو    . يتعقـبون املساكني، يقتلون األبرياء ويأسرون العاجزين بالشباك       

سالحهما املشهر يف   : ، أي »حيطم ذراع الشرير والفاجر   «مدعو ألن   ) معـني اليتيم  (إنّ  . املسـاكني 
ـًاأي أن يتم اجتثاثهما كل    . املعـركة  هذا ما  . هي أمنية الودعاء  ) مُتباد األم (؛ أن   )15: 10املزامري   (ي

إن إنصاف األيتام واملقهورين هو أن يزيلوا كل الذين خييفون األبرياء           . جيعـل اآلذان تسـمع بفهم     
 ).18: 10املزامري (

ـًاإنّ خطابة احلكم اإلهلي يف التفسري األخالقي للحرب املقدسة غال           ما تستفيد من الشخصيات     ب
 لعنة داود على خصومه يف سفر       ًداق اجلزائي هلذا احلكم تعرب عنه جي      فاملنط. املـنمطة يف نشيد البائس    

 ).109املزامري (املزامري 
ـًا مقابل خريي، وبغ   ًراجيازونين ش  ـًا بدل حيب، ولِّ على عدوي قاض       ض  وليقف خصمه   ـًا ظامل ي

لتقصر . ب له صالته خطيئة   عند حماكمته ليثبت عليه ذنبه، ولتحس     . ًراعن ميينه يتهمه جو   ] الشيطان[
 ًداليتشرد بنوه ويستعطوا، وليلتمسوا قوهتم بعي     . يتم بنوه وتترمل زوجته   لي. أيامه وليتولَّ وظيفته آخر   

أف عليه،  لينقرض من ير  . ليسترهن املداين كل ممتلكاته، ولينهب الغرباء مثار تعبه       . عن خرائب سكناهم  
ليذكر يهوه إمث آبائه، وال     . سله وليمَح امسهم من اجليل القادم     لينقرض ن . ولينقطع من يتحنن على أيتامه    

ـًالتمثل خطاياهم أمام يهوه دائ    . يغفر خطيئة أمه   ألنه تغافل عن   .  كي يستأصل من األرض ذكرهم     م
أحبَّ اللعنة فلحقت به، ومل ُيسرَّ بالربكة فابتعدت عنه          . إبداء الرمحة، بل تعقب الفقري القلب ليميته      

 ).17-5: 109 املزامري(

ـ    : 109املزامري  (، اليت ستتسرب إىل جسمه كاملاء وإىل عظامه كالزيت          )الرداء(ُتشبَّه هذه اللعنة ب
1، انظر أيوب    >سطن<بالعربية  [إنه ُيواجه مبتهمه    . يوضع داود يف دور املدافع عن أيوب      ). 18-19

: 109املزامري   (» جريح يف داخلي   فقري ومسكني وقليب  «ألنين  : يدعو داود يهوه إىل إدانة املتهم     ). 6: 
 املكابدة  القائل إنّ مع أيوب، جيادل ضد الزعم      . إنّ داود، مثل أيوب، يتخذ دور املكابد الربيء       ). 22

-23: 109املزامري (يعاين داود االضطهاد بوصفه عبد يهوه املخلص ). 19أيوب  (هي عقوبة على اإلمث     
25.( 

يقوم ). 29: 109املزامري  (ظوظ العادلني والظاملني، األغنياء والفقراء      إنـه ينتظر احلكم، إعكاس ح     
ـًاالنشيد أي   بتكوين أسطورة شارحة عندما يدعو داود ألجل سقوط الشيطان لريدد صدى سقوط             ض

 .لوسيفر إشعيا
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مـن هذا التماهي، ال يتبقى سوى خطوة قصرية إىل طريق الصوفية الذي يعرب عنه يف ثيمة تطهري                  
هنا ). 23-22: 6؛ لوقا   12-11: 5انظر مىت    (»املعاناة كرمى هللا  «ح، يف الـتوراة، من خالل       الـرو 

ـًاأي  : ينافس داود، الذي يعترف بذنبه، من أجل دور أيوبض
ـًاصرت غري . ألنين حتملت العار من أجلك، وغطى اخلجل وجهي        ـًا يف عيون إخويت وأجنب    ب  يف نظر بين    ي

. صمُت وبكيُت فعريوين  . ى بيتك التهمتين وتعيريات الذين يعريونك وقعت عليَّ        ألنّ الغرية عل  . أمي
املزامري (صرت حديث اجلالسني يف باب املدينة، وأغنية للسكارى         . اتشحت باملسوح فصرت عندهم مثالً    

69 :8-13.( 

). 17-16: 69املزامري  ( من أعدائه    هيطلب داود أن ُتعكس معاناته من قبل خملصه، الذي سيحرر         
34: 27؛ مىت   22: 69انظر املزمور   (إنّ صور معاناة داود، اليت غذَّت قصة آالم يسوع يف إجنيل مّتى             

ـًامبتل. »البارين«إنه نفسه مع    . ، متـاهي داود عـلى حنـو واضـح مبقهور نشيد البائس            )38،    ي
 ).37-29: 69املزامري  (، ينتمي إىل املساكني، إىل الفقراء واملسجونني الذين يسمعهم يهوهـًاومتأمل

 أمثلة من خمطوطات البحر امليت) 4/ 4/ 1
جمازات نشيد اإلنسان البائس على حنو ثابت       ) خمطوطات قمران / خمطوطات البحر امليت  (تستخدم  

ـًامتا ـًاهذا التحّول يكون األكثر وضو    .  يف تفسري عاملها أو عامل جمتمعها اخلاص       م  يف املخطوطات   ح
إذ ُيقّدم لنا   . تطغى الثنائوية التطبيقية على تعليق قمران     . لق على النصوص الكتابّية   الـيت تفسـر وتع    

. األشرار أو عدميو الرمحة الذين يطحنون أسناهنم وخيططون للتدمري، الذين يفرغون أقواسهم ويقتلون            
. سـيكونون موضع سخرية وسُيعلنون وجيري تقدميهم كنقيض للبائسني والعادلني؛ الذين سُينقذون           

ـًا بسي ًدايتجاوز التعليق تردي  .  املقدس الربإهنـم يـرثون األرض ويبتهجون يف جبل           للمجازات  ط
. »الكاهن وأعضاء جملسه  « الذين حياولون وضع أيديهم على       »أشرار أفرامي ومنسى  «الكتابّية يف إدانة    

11: 37؛ انظر املزامري nos. 42, 43, 44-46: 4Q171 (»البائسنيطائفة « أو ». .مجاعة . . البائسون «يصبح 

ـًايف حـني أنّ املزمور الكتايب غال      . ]11[)21-22،  15- ـًا ما مياهي ضم   ب  املنشد بالصراعات الصوفية    ن
ـًالألتقياء، فإنّ األناشيد من خمطوطات البحر امليت تكون صرحية متا          . األشرار األقوياء   :  يف مماهاهتا  م

سحقون روحي، أما أنت، أيها اإلله فقد هّدأت روحي وأعتقت روح           يغـريون طـوال الـنهار ي      . 
 .]no. 49: 1Q Hodayot, xii, 12-20(]12(من سطوة األُسود . . البائسني 

ومـع ذلـك فإن أناشيد أخرى يف املخطوطات تستخدم الوعد املؤكد بآيات امللكوت كنموذج               
على سبيل املثال، يستخدم جماز املساكني      . تعلـيم يف تيار التراث الذي يتضمن سفر إشعيا واألناجيل         

ـًاعلى املرء أن يبحث دائ    (املـرفَّعني واجلالسـني بـني النبالء يف نص واحد لتربير حجة أنّ                عن  م
هذه . ]13[(no.51: 4Q 413, frag 2,iii)) أفكارك. . تصفي قلبك و (وأن ) بانضباط(، وأن يعمل )مشيئته
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تدمج إحدى  -بية على أهنا ختاطب عامل املفّسر وتقدم دليالً للحياة        التفسـريات تفهـم املقاطع الكتا     
إن إعتاق املسجونني، وإعطاء    . لألتقياء) القضاء بالرمحة (عظـات صورة املسيح امللكي مع وصف        ال

ـًاآت. البصـر إىل العمـيان والقوام للمقعدين هي آيات ملكوته           يف الدينونة، سيقوم بأفعال محيدة      ي
تشمل هذه املعجزات إشفاء اجلرحى، إحياء املوتى وتقدمي        .  سداسية من املعجزات   ويـؤدي جمموعة  
 .]14[(no.52: 4Q 521, frag 2,iii)البشرى لليائسني 

 يف حـني تـلمح هذه النصوص بوضوح إىل سريورة قصة اخللق يف خدمة التقوى والتبشري، فإن                
يف .  تسمح لنا بتفسريها حبرية أكثر مما ينبغي    مساعيها لتطبيق ما هو مستتر يف املوتيفات كإرشادات ال        

حـني أنّ اإلشارات إىل ثيمة وجمازات نشيد اإلنسان البائس نادرة، فإهنا تبقى كافية لوضع نصوص                
فإذالل املتغطرسني ورفع البائسني كعالمتني . ]15[قمـران بقوة ضمن التراثات املتصلة بالكتاب العرباين     

 no.48: 4Q 88, col. ix, no 50: 4 Q427(ن واضحان هلذا القالب البايل مـن عالمات اخلالص مها ترديدا 

frag 7 ii(]16[ .  أحـد هذه النصوص، الذي يستخدم صيغ الربكة كفكرة مهيمنة متكررة، يكشف عن
ـًافهو يبدأ بتربيكات مضاعفة أرب    . اسـتعمال للشكل طموح وإبداعي من الناحية األدبية         للسلوك  ع

طوىب ملن يتكلم الصدق بقلب طاهر      «: حدة يوازهنا رفض مقابل للسلوك السيء املالئم      الالّئق، كل وا  
 .، وهلم جرا»وال يفتري بلسانه

 ,no.41: 4Q 163(يف حني تلمح شذرات تعليق إشعيا خفية إىل حتطيم للطاغية وصراع يهدد األبرياء 

frag 18-19(]17[  يقـدم ،) تايب كمعركة وحكم قياميني الصراع ضد أمم التراث الك) خمطـوط احلرب
إنّ مؤلف خمطوط   . طائفية ومركزية للتقوى الذي ينطوي عليه النص      ] معـركة [مؤرخـنني، تـبدو     

. »األمم ألجل الدمار، بال بقية    « صدى تصوير إشعيا لتجميع بقية أورشليم، جيمع         ًدااحلـرب، مـرد   
متأل شخصيات  . يار جيب أن يرفعوا   األخ: عندما تسحق هذه األمم، فإن ثيمة احلكم تتطلب الرد باملثل         

 ولذلك فهم يكتسبون من املؤلف      الربإهنم بقية شعب    . نشـيد اإلنسـان البائس فراغات اإلنشاء      
فال هو  . إنّ الصفة اهلزلية والساخرة هلذا اجليش تسمه بأنه أدب حكمة         . الذايت التعريف ) حنن(الضمري  

هى املؤلف ومجهوره بأولئك الذين حياربون كل ما        إذ يتما . نبوءة وال هو إسقاط ألي مستقبل منتظر      
 وميكن التعرف عليهم من انعدام      الربإهنم يصطفون يف املعركة بوصفهم جيش       . هو شّر يف هذا العامل    

وميكن ) 3: 8املزامري  (إهنم ميتلكون القوة اآلتية من فم األطفال        . لياقتهم ألجل اخلدمة يف جيش بشري     
البكم، الذين سوف   : ائمة سداسية مأخوذة من سفر إشعيا وسفر املزامري       الـتعرف عليهم من خالل ق     
، أيدي الضعفاء، اليت تتمّرس يف احلرب، الركب املرجتفة، اليت تقوى           الربينشـدون حول معجزات     

ـًالكـي تقـف، الظهـور املكسورة اليت تطوق بدرع حمارب والقلوب املقسَّاة، غري املؤكد نص                ، ي
ـًاسيخوضون حر ) إسرءيلكاملو  (كل هؤالء   .  يف الروح  يصـبحون البائسني    مقّدسة لتدمري األمم    ب



 
 

 

134

هذه اجملازات حبلى على حنو غين وتنتمي إىل التراث الكتايب          . الشـريرة الـيت لن يترك أبطاهلا واقفني       
 .]no. 40: 1QM, frag 8-10, Col i(]18( للحرب املقدسة، اليت يتحّرق املؤلف لدفنها 

 أمثلة من العهد اجلديد) 5/ 4 /1
 ومتييزها من   ًداإنّ الفرضية املقبولة على نطاق واسع القائلة بأن أقوال يسوع ميكن فصلها فصالً حا             

ـًاالقصص واألقوال اليت تقدم يسوع بوصفه نب       ـًا قيام ي فالتراث .  هي فرضية خاطئة على حنٍو واضح      ي
 ًزاإهنا تشكل جما  . باإليديولوجيا امللكية للربكات واللعنات   الفلسفي ألدب احلكمة ذو صالت مباشرة       

ـًامركـز  إنّ طوبيات موعظة مىت على اجلبل،   .  يف أُسطورة احلكم ورؤية السالم اليوتويب للملكوت       ي
بأهنا أقوال   )حلقة حبث يسوع  (الـيت هلـا شكلها املختلف يف موعظة لوقا على السهل، حتكم عليها              

ـًاوقـة عـلى حنـو مؤكد وهي حمورية إلعادة تصور سرية حياة يسوع التارخيي بوصفه فال                موث  ح
ـ  ـًاجليل ـًا أو ثور  ي ـًا أو فيلسو  ي ـًا كلب ف مع ذلك، فقد رأينا أنّ     ). 27-20: 6؛ لوقا   12-3: 5مىت   (ي

أدنوي القدمي، يعكسان   تنويعي مىت ولوقا هلذا اجملاز، ضمن جنس اللعنات والربكات الكتايب والشرق            
إنّ طوبيات لوقا، ومع أهنا     . شكلني مستقلني من هذه األقوال، املرتبطة بإعكاس احلكم اإلهلي للحظ         

ينظر إليها على أهنا أقل موثوقية من طوبيات مىت، تعتمد على ساللة قريبة من تيار التراث نفسه وتقدم               
لبية، فإنّ االحنياز للمساكني واملضطهدين يف      بدالً من الفلسفة الك   . يسـوع بدور القاضي يف امللكوت     

ـًاهـذا التراث هو متناغم كل       مع رؤى التراث اليوتوبية للملكوت املسيحاين والقضاء عالوة على          ي
؛ 6-2: 11مىت  (ذلـك، فإنّ إعادة استعمال مىت ولوقا لقائمة آيات امللكوت يف قصة يوحنا املعمدان               

إهنا تعتمد على تراث    . اث شفهي ميكن رده إىل تعاليم يسوع      ال تقوم على أي تر    ) 23-18: 7لوقـا   
مكتوب ميكن رده إىل قصص وأناشيد وأمثال من زمن مبكر يعود إىل األلف الثالث قبل امليالد واليت                 

ـًاتكون ثيماهتا مركزية صراحة وضم  . لكل من التراثني الكتابيني اليهودي والسامرين
ـًامن الواضح متا   فتعاليم يسوع ال ميكن    ). حلقة حبث يسوع  (طروحة  أ قد دحض     أنّ التفحص  م
إنّ األقوال اليت نظرنا    .  االفتراضي إلجنيلي مىت ولوقا، وإجنيل توما القرن الرابع        املصدرإعادة بنائها من    
إهنا تنتمي ليس إىل تراث     . منوذجية لألقوال اليت تعطى إىل يسوع ليتكلمها يف األناجيل        فـيها ليست أ   

إىل جمموعة كبرية وهاّمة من أقوال احلكمة القدمية وقد استعملها كلٌ من كٌتاب األناجيل              شفهي، بل   
فحياة . هذه احلجة واضحة يف األناجيل نفسها     . ليبدعو شخصييت يسوعهما   )حلقـة حبث يسوع   (و

مة املعجزات  من بني األقوال األقرب إىل قول اآليات هي قائ        . يسـوع هي شرح ملُثُل التراث الكتايب      
 :اليت يقتطفها يسوع من إشعيا يف جممع الناصرة

روح يهوه عليَّ، ألنه مسحين ألبشر الفقراء؛ أرسلين ألنادي للمأسورين باإلطالق وللعميان بالبصر،              
 ).19-18: 4لوقا (، وأبشر بسنة القبول عند يهوه ًراألطلق املسحوقني أحرا
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هل ميكن ملقطع   . ؟)7(املقطع عن آيات امللكوت يف لوقا       ال بد أن يتساءل املرء كيف خيتلف هذا         
 وال إىل   املصدر، يف حني أنّ اآلخر ال ينتمي إىل         "قول موثوق بالتأكيد ليسوع   "واحـد أن ُيفهم بأنه      

] لوقا[إنّ اعتماد لوقا على إشعيا ليس أكرب يف قصته عن اجملمع، ببساطة ألنّ اجلمهور ُيخرب أنه               . توما؟
 حىت عندما ُيستدعى موتيف القراءة العلنية هلذه القصة واإلحالة الصرحية إىل           .يقـتطف مـن إشـعيا     

ـًاالكـتاب العـرباين، فإنّ النص الذي يعطى ليسوع ليقرأه يعرض تنوي            ـًا، يتناغم متا  ًدا مرد ع  مع  م
 ): 7(االقتباس يف لوقا 

 ألضمد جراح املنكسري القلوب،     روح السّيد يهوه عليَّ، ألنّ يهوه مسحين ألبشر املساكني، أرسلين         
-1: 61إشعيا  (ألنادي للمسبيني بالعتق وللمأسورين باحلرية، ألعلن سنة يهوه املقبولة، ويوم انتقام إلهلنا             

2.( 

إنّ االختالفات بني هذين املقطعني يف إجنيل لوقا وسفر إشعيا ال عالقة هلا بالترمجة من العربانية إىل                 
ا التغري ينتمي إىل تراث النصوص الثانوية، الذي يفسر من خالل الترديد            فهذ. اآلرامـية أو اإلغريقية   

سواء أكانت األقوال يقدمها مىت أو لوقا، فإن األسس للحكم على أحد أقوال العهد اجلديد               . والتنقيح
سواء قدمت اإلجنيل بقراءة إلشعيا يف اجملمع،       . أكثر من اآلخر هي أسس معدومة     ) موثـوق (بأنـه   

يمي يف قصة حتقق نبوءة، أو قول ليسوع يعّرف آيات امللكوت، فإننا نتعامل مع              عنصـر ث  ] وهـو [
سفر ] يف [الربإهنا تقدم قصة يسوع بوصفها أمثولة حية على ملكوت          . تـرديدات مـروية إلشعيا    

 .إشعيا
رمبـا يكـون أفضل أمثلتنا، الذي يبني استقالل لوقا عن تراث األقوال الشفهية االفتراضي الذي                

). 79،  76،  55-46: 1لوقا  (ك به مىت، ميكن إجياده يف النشيد املستخدم يف قصته عن والدة بطل              يشتر
لقـد اعُترف طويالً بأنّ تطوير لوقا اإلبداعي لثيمة امللكوت يف قصته ُيعزى إىل استعماله لنشيد حنة،                 

 إنّ املوتيفات   ).10-1: 2صموئيل األول   (أحـد أوضح األمثلة على نشيد اإلنسان البائس يف الكتاب           
الـيت تشـترك هبـا قصة الوالدة لسفر لوقا مع قصة مىت ليست عناصر هامة، تعكس اجتاه قصته أو                    

فاألناشـيد نفسها، وقصص الوالدة، وجممل إجنيل لوقا تتركز على الثيمات اليت ُتدخلها             . وظيفـتها 
 استعماهلا ألقوال خمتلفة إنّ األسـاس املشترك إلجنيلي لوقا ومىت ال يفسره على حنٍو كافٍ        . األناشـيد 

وال القاسم املشترك هلذين اإلجنيلني العاكسني ألحداث وتعاليم حياة فرد، اليت           . قريـبة منوعة متقاربة   
 ًداباألحرى، إنّ هذه العناصر املتقامسة تفسرها جي      . تصـل إىل الكـتَّاب عـن طريق التناقل الشفهي         

ـًااألناجيل والعامل األديب الذي تعكسه توسع ترا      ف. الثـيمات املتشاهبة لألناجيل اليت توجد فيها        من  ث
شخصية  أي    بكثري من الناحية الثقافية من     ًراهذا أقدم بكثري وأكثر جتذ    . اخلطاب والسجال الالهوتيني  

 .بعينها أو إطار بعينه ميكن استعماله ألجل الشرح
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قا على نشيد اإلنسان البائس ال تنسب        عن طوبيات وقول آيات امللكوت، فإنّ تنويعات لو        ًدابعـي 
ـًا، مع أهنا مجي   املصدرعادةً إىل     تتقاسم كالً من الثيمات املركزية واألصول األدبية مع أقوال مشاهبة           ع

على حنو مماثل، فإنّ ترديدات مىت لنشيد اإلنسان البائس هي     . يف كـل مـن إجنيل مىت وإجنيل مرقس        
ـًا أي ، املصدرإنّ  . هنا تتقاسم كالً من األقوال والقصص مع لوقا ومرقس        ، مع أ  املصدر مستقلة عن    ضـ

ـًامـع إجنيل توما، أو من دونه، هو ُمنشأ اصطناعي ومشكوك فيه، يعتمد كل               على جتاهل مدروس    ي
إنّ سرديات األناجيل تبين على حنو واضح شخصييت يوحنا ويسوع          . فرةاللمصـادر املكـتوبة املتو    

قامسها املشترك  . رديدات منوعة لألدب الكتايب والشرق أدنوي القدمي األبكر       اخلاصتني هبا من خالل ت    
فالسؤال التبسيطي على حنو ميكانيكي عما إذا كان        . هو التراث اليت تسعى على حنو واٍع إىل تلخيصه        

له  يف اإلجابة على سؤال ما الذي يفع       ًدا ج ًدامـىت ولوقا قد استخدما كل منهما اآلخر أم ال ليس مفي           
تقودنا . كُـّتاب األناجيل بالتراثات األدبية والفكرية لفلسطني والشرق األدىن اليت يرثوهنا ويتقامسوهنا           

األسـئلة عـن أصـل ومعـىن التراثات املرددة يف األناجيل مباشرةً إىل النصوص والتراثات اليهوّية                 
 .فهذه أقدم بكثري من أي شخصية تارخيية بعينها من األناجيل. والسامرية

إذ من الصعب بوجه خاص أن حندد ما إذا كنا يف           . إنّ سـريورة إبـداع القصة السريوية معقدة       
فقد نتعامل مع   . احلقـيقة نـتعامل مع قصة حياة إنسان بعينه وسرية تشرح القيم اليت نؤمن هبا بسببه               

ـًاشخصية سردية تكون وظيفتها أن تشرح قي       على قدرتنا  يعتمد الفرق بني االثنني     .  كونية أو أبدية   م
) بالبحث(إنّ النقد التارخيي للفقه الكتايب، املرتبط       . على فصل الشخصية احلاملة للسردية عن رسالتها      

عن يسوع التارخيي، قد فنت بإحلاحه على مثل هذا الفصل عن طريق معارضة مسيح األناجيل بيسوع                
قد خففوا هذا االنقسام بني خنبة من        )حلقة حبث يسوع  (الـتارخيي، إىل هـذا احلـد، فإنّ أعضاء          

. املوتيفات والقصص املفضلة املركزية لشخصية األناجيل وأبرزوا شخصيتهم الضمنية بوصفها تارخيية          
 .ومع ذلك، فإهنم مل ينجحوا يف اهلروب من االنقسام بقدر ما عرضوا للشبهة شخصيتهم التارخيية
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 لوجيا امللكيةاإليديو )2
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 أسطورة امللك الصاحل) 1/ 2

 خلق شخصيات أمثولة) 1/ 1/ 2
دور امللك  : ينكب هذا اجلزء من الكتاب على دراسة ثالثة أدوار ُتسند إىل امللك يف األدب القدمي              

ـًااملثايل، امللك يف احلرب بوصفه حام      ـًا وخملّ ي أول . املنبعث أسطورة اإلله احملتضر و    ا لشعبه وأخريً  ص
القي للفلسفة السياسّية، يف أغلب األحيان يقدم شخصية امللك         خهذه األدوار، بوصفه املثل األعلى األ     
 . كمثال ألجل اإلعجاب واالقتداء

ما يقولونه ميكن أن يتضمن إما مثاالً       . تؤطر القصة الكتابية شخصياهتا وهم يتكلمون أو ينشدون       
ميكن تقدمي السجاالت إضافة إىل جمموعات      . ألقوال أو األناشيد التقليدّية    أو جمموعة كبرية من ا     ًداواح

تؤمن القصة مع شخصيتها ودوره     . األنظمة العبادية، أو الشرائع أو مرتالت الوحي من خمتلف األنواع         
ـًاأو دورهـا احملـدد للهوية سيا       ُتحّول بعض الثيمات بإسنادها إىل     .  ألجل هذه التقدميات املعقدة    ق

ـًاغال. ص بـدالً من آخر يف قصة      شـخ  ـًا ما تربط القصص واألقوال م     ب  لبناء سالسل كبرية من     ع
ويعقوب، جيري اختالق حياة    !] إبراهيم[يف بعـض احلاالت، كما يف قصص أبراهام         . السـرديات 

شخصـية بطولية كحكاية مثال على شكل سرية حياة، تبدأ باستدعاء الشخصية أو والدهتا وتنتهي               
 يف سفر املزامري ويسوع يف      داوديف حني أنّ شخصييت     . ]1[]أو دفنها [ودفنه  ] موهتـا [ موتـه    بقصـة 

، فثمة شخصيات كثرية يف الكتاب تشكلت صفتها        ًدااألناجـيل مها من بني الشخصيات األكثر تعقي       
 .األخالقية عن طريق نشيد اإلنسان البائس

. مماهاهتا بأي شخصية بعينها أو سياق سردي بعينة       إنّ أصول أي قول أو نشيد بعينه من الصعب          
ـًافاألشياء املنسوبة غال   ، )1: 1األمثال  ( ما تكون تافهة أو بدهية، كما يف نسب األمثال إىل سليمان             ب

؛ التثنية  17-13،  1: 15اخلروج  (واألناشيد إىل موسى    ) أ1: 19إشعيا  (ورسائل الوحي إىل النيب إشعيا      
ـ (أو داود   ) 30: 31 إنّ الشخصيات األكثر مركزية للقصة     . ]2[)1: 51؛ املزامري   1: 22موئيل الثاين   ص

 حياة واحدة   داودأو موسى أو    !] إبراهيم[ ما تتكلم بذهن واحد، أكثر مما مينح أبراهام          ًراالكتابية ناد 
صور القدمية ينقل   من الصعب على حنو متزايد أن نقبل افتراض أنّ التراث الشفهي يف الع            . ]3[ليعيشـها 
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يف بعض األحيان، تستعمل العبارات نفسها مع شخوص        . شخصـيته أو كـالم أي شخص تارخيي       
 يف إدخال نصني مستقلني إىل حٍد كبري يف مناقشة حول           ًداميكن أن يكون ذلك تقنية فّعالة ج      . خمتلفة

 املغتاظ من عرضه  على سبيل املثال، إن السؤال الذي يطرحه يهوه على قايني،           . ثـيمات مشـتركة   
، يكتسي أمهية إضافية عندما ُيقرأ مع سؤال يهوه املشابه   )6: 4التكوين   (»ملاذا اغتظت؟ «املـرفوض،   

، أو ترديد   )4: 4يونان   (»أأنت حمق يف غضبك؟   «لغـيظ يونان ورغبته يف املوت من ارتداد نينوى،          
يونان ] (اليقطينة[ان شجرته الظليلة    السؤال والغضب والرغبة يف املوت يف أمثولة حية عندما يفقد يون          

 للقراءة كأمثولتني عن الثيمات املتصلة، تكتسي       ًدايف حـني تصلح قصتا قايني ويونان جي       ). 9-11: 4
ـًاالثيمات عم  كيف ُتسمع مثل هذه الرغبة يف املوت عندما        .  أكرب عندما ُتستحضر نصوص أخرى     ق

امللوك (يا، اخلائف على حياته ألن األعداء يرغبون يف قتله          تكون الشخصية النبوية املعربة عنها هي إيل      
كـيف يسمع القارىء يهوه، عندما يوجه التحدي املقوض هلذا الغضب والرغبة يف             . ؟)4: 19األول  

 ).7-2: 5أيوب (املوت من األصدقاء إىل أيوب على حافة االنتحار 
ـًاشيد ليسا منمطني مقولبني دائ    إنّ تـأطري واختيار املتكلم الذي تسند إليه األقوال واألنا          ففي . م

عالوة على ذلك، فإنّ    . كـثري مـن األحـيان يعكسان استراتيجّية اجلامع يف سياقها الكتايب احلايل            
ـًاالـترديدات املنمطة املقولبة ميكن أن ختتلف اختال    إذ يقدم .  يف حجم العنصر املعاد استعمالها كبًريف

مع ذلك، عندما يعاد    ). 18-15: 10التكوين  (رية باألمم ألنسابية كنعان     سفر التكوين قائمة اثين عش    
استخدام القائمة أو تلخيصها يف حرب يهوه املقدسة ضد أمم كنعان، جيري عرض قائمة سداسية أو                

يف تنويعات أكثر على ثيمة احلرب املقدسة،       ). 23: 23اخلروج  (سباعّية متغرية إىل حٍد كبري كخالصة       
ـًاديدة من هذه القائمة، تنطلق أحيا     تعـرض طبعات ج     بشكل ملحوظ من األنسابية يف حني حتافظ ن

ـًا   1: 9؛ عزرا   1: 7التثنية  (على رمزها املشترك لألجنيب املرحَّل الذي جرى اختياره للهالك            :2؛ أيض
ـًا     ) 3 : 1تكوين  ال(قد تكون الترديدات نسخة حرفية أو شبه حرفية         ). خـرافة اإلله احملتضر واملبعوث حي

ـًاوقد تتضمن طي  ) 2-ب1: 5،  27 ـًا واس ف ميكن ). 8: 17؛ إرميا  3: 1املزامري  ( من املوتيف والثيمة     ع
إنّ هاجر احلامل   . إعـادة كـتابة املشـاهد املشـهورة يف سياقات جديدة أو مع شخوص جديدة              

 مرة ثانية مع ولدها البالغ من ًدا، لتطرد بعي)16التكوين ( يف الصحراء   الربواملضطَهدة هترب ليزورها    
وإسحق !] إبراهيم[على حنٍو مماثل، يقدم أبراهام      ). 21التكوين  (ورة   غي »التزال«قـبل سـارة اليت      

ـًازوجتيهما على أهنما شقيقتيهما حينما يزوران مل       ـًا أجنب ك ، فرعون مصر أو أبيمالك ملك جرار       ي
 ًراهذا الترديد للموتيف واحلبكة والثيمة، نث     . ]4[)11-1: 26،  20، الـتكوين    20-10: 12الـتكوين   (

ـًا، يتسم غال  ًراوشع ، على سبيل   )8(فاملزمور  .  بظل جوهري وخطاب ضمين بني الشكلني املختلفني       ب
ـًا، موس »من هو اإلنسان حىت تتذكره؟    «املـثال، بوسـعه أن ينشـد،          السؤال على حنو بالغي     ع

 الذي  الربومع ذلك، يطرح أيوب السؤال نفسه على        ). 6-5: 8املزامري  (لق  بالتساؤل التقي عند اخل   
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، يف حني أن طيف املعىن اجلديد الذي )!19-17: 7أيوب  (ال يدعـه وشأنه وحيول السؤال إىل مناحة         
ـًاتسـاهم به السياقات والشخصيات املختلفة يكون واس        ، فإنّ احلرية يف هذا املزج املستمر للتراث        ع

مع شذرات أخرى من الكالم تقليدية ومنطية على        ] تعنقد[إىل حد أن عبارة مماثلة، عندما ُتجمع        هي  
ـًاإنّ كون العنصر الثيمي املردَّد حيتفظ غال      . حنـٍو مشـابه، ميكن أن تؤدي وظائف متناقضة          بأمهيته  ب

هذا اخلطاب . ؤلفنيحوار ضمين بني امل-املعـّرفة برغم سياقه إمنا يوحي بأننا نتعامل مع خطاب كتايب    
يشـجع على تطوير جمموعات من العناصر اليت حتمل، مثل نشيد اإلنسان البائس، داللة تتجاوز أي                

إنّ املعاين الضمنّية هلذه التقنيات ميكن أن تكون أكثر         . شخصـية أو قصة بعينها تظهر فيها اجملموعة       
ـًاوضو  . باالستعانة بثالثة أمثلةح

 حتول داود) 1/ 1/ 1/ 2
يصـف املقطع األخري من نشيد ينشده داود يف كٍل من سفر املزامري ويف خامتة السردية املتسلسلة                 

ـًاحملاكماته سال ـًا يوتوبم  :ي
يقبل .  خيدمين ًدا لألمم حىت صار شعب مل أكن أعرفه عب         ًداأنقذتين من خماصمات الشعب، وجعلتين سي     

حي . الغرباء خيورون، خيرجون من حصوهنم مرتعدين     . مري يلبونه الغرباء حنوي متذللني، وحاملا يسمعون أ     
منقذي . اإلله املنتقم يل، الذي خيضع الشعوب لسلطاين      . هو يهوه، ومبارك صخريت، ومتعاٍل إله خالصي      

لذلك أسبحك يا رب بني األمم وأرمن       . من أعدائي، رافعي على املتمردين ومن رجال الطغيان خيلصين         
 ).50-44: 18؛ املزامري 50-44: 22ين صموئيل الثا(المسك 

ـًا عندما يتباين تباي          ـًاهـذا املقطـع هو األكثر إدهاش  مع خطابة احلرب املقدسة املهلكة      ًدا حا ن
. لقد لوحق أعداء داود بال هوادة وُسحقوا بال رمحة        ). 43-38: 22صموئيل الثاين   (لألبيات السابقة   

إهنم ال يستحقون اإلجابة، إذ     . هوه، لكنه ال جييب   إهنـم عاجـزون عـن النهوض، فيستنجدون بي        
إهنم ُيشبهون  ). 1املزامري  (ُيحسـبون أدىن مـن غـبار األشرار الذي تذروه الرياح عند عتبة البيت               

يتخلى االنتقال املباشر إىل املقطع النهائي من النشيد املستشهد به هنا عن            . بالـنفايات يف الشـارع    
إنّ ملوك العامل، يف    ). 2(ويتخذ ثيمة أكثر كونية، من املزمور       ) 1( املزمور   الثنائوية الطائفية للتقوى يف   

 اخياطبون بنصيحة املسيح احلكيمة بأن يعبدو     ) 2-1: املزامري(الضـجيج ضد يهوه ومسيحه      ] حالـة [
ـًايقبل أعداء داود، املهزومون واحملطمون متا     ). 11-10: 2املزامري  (يهـوه خبشـية      ، نصيحة مسيح   م

). 47: 22صموئيل الثاين    (»حييا يهوه «يزحفون إىل خارج أوكارهم ويعلنون والءهم،       )! 2(ر  املزمو
ـًاإنّ القارىء، وقد صدمته املعاين الضمنية الالّهوتّية لنداء العدو املهزوم غري املستجاب إىل يهوه طل                ب

فداود مل يعد   . خلتامّيةللـنجدة يف املقطـع السابق، جيد األساس للتحول اخلطايب للنشيد يف األبيات ا             
ه، ومل يعودوا ءمل يعودوا يضجون، مل يعودوا أعدا     . لقد أصبح احلاكم املنتصر لألمم واألجانب     . ًدامهد

ُيحول االرجتاف املفعم   . إهنم اآلن يعبدونه، ممتثلني حلكمه بتذلل كل تابع جيد        . ُيطـاردون وُيقتلون  
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.  يف سفر املزامري، بداية احلكمة     »الربوف من   اخل«بالذعـر الستسـالمهم إىل االرتعاش الصويف ل       
ُيصاحل األعداء ويصبح الغرباء رعايا     . فيجري تقدمي مشهد ملحوظ من التحول من املوت إىل االنبعاث         

 .الربموالني يف ملكوت 
حلبكة ما   باجتاه ا  ًراإنّ ثيمة انبعاث األمم املهزومة اخلاضعة لداود، اليت ختتم قصة داود، هي أقل تأث             

. عندما ينشد داود نشيده، ينتهي ضجيج األمم      . ميكن أن يدفعنا إىل توقعه وضُعها يف هناية حياة امللك         
ـًايعلـن نشـيده سـال       »النشيد يف اليوم الذي أنقذه فيه يهوه من كل أعدائه ومن شاول           «إنه  . م

، )18-17: 22التكوين  !] (مإبراهي[كما انطلق قبلئٍذ يف الوعود ألبراهام       ). 1: 22صـموئيل الثاين    (
حيول نشيد داود أورشليم من مدينة امللك العجوز        . ستخضع أمم العامل هلذه اليوتوبيا ألورشليم داود      

ـًاالعاجز جنس : أي[اخلائـب وامللعـون والعنني       لسردية سفر صموئيل الثاين بتفسريها بوصفها      ] ي
ـًاول اخلائب والذي يكرب ليصبح مكاف     إنّ الراعي الشاب، املمسوح ليحل حمل شا      . صـهيون إشعيا    ئ

، حمارب  الربابن  : لكـل مـن شاول وإخفاقه، مل يصبح أقل من الشخصية املسيحانية لسفر املزامري             
هذه اخلامتة اهلامة   ). 2املزامري  (يهـوه املخـتار، ملك حيكم على الغرباء واألجانب يف ملكوت يهوه             

. يد والقصة حتول العناصر الثيمية الطاغية لقصة فشل داود        للنش] إلصاق[لقصة حياة داود يف كوالج      
 .إهنا حتول الضجيج إىل امتثال، واألجانب إىل أتباع، واألعداء إىل خدم واملوت إىل حياة

 أعظم أبناء ِقِدم) 2/ 1/ 1/ 2
ـًايقـدم التحول اجلذري حلياة داود شبي       ـًا تا ه ذي  للمخطط املوجز حلياة أيوب يف الكتاب، ال       م

 على االستقامة، كشخصية أمثولة،     الربيقـدم هذه الشخصية الفلسفية العظيمة، الذي يتصارع مع          
يف مشهد  ). 6-1: 49؛ إشعيا   33-23: 32انظر التكوين   ( اخلاصة   إسرءيليعكس قصة معاناة وصراع     

أيوب ( معه   الرب عندما كان     يف املنفى، يتطلع أيوب حبنني إىل احلياة اليت عاشها         إسرءيليردد صدى   
 من األدوار اليت    ًدااملكون من مخس وعشرين آية، ميارس أيوب عد       ) السريوي(يف هذا املخطط    ). 29

بتقدمي هذه الشخصية، فإنّ العناصر اليت تنتمي إىل نشيد         . املثايل للملكوت ] العبد[تسـمه بأنه اخلادم     
 أيوب  الربإذ ينبذ   . ، األجنيب، كما يقتضي امسه اإلحيائي     ُيعامل أيوب . اإلنسان البائس هي اليت تسود    

، )20،  14: 14 حزقيال(ومع ذلك، فهو منوذج االستقامة      . ه وأسرته ؤوكذلك ينبذه أصدقا  ) العـدو (
هذه األدوار، اليت تظهر شخصية أيوب كشخص، تشكل        . الـذي يعـتين بالغريب واألرملة واليتيم      

إهنا تستخدم على حنو منوذجي لتقدمي شخصية       . املنتمية إىل اإليديولوجيا امللكية   جمموعة العناصر الثيمية    
ـًافكل عنصر على حدة يكون معكو. امللك الصاحل  . يف حيوات طيف واسع من األبطال الكتابينيس

 إنّ القصة اليت ُتنشد فيها األناشيد العظيمة أليوب مع جّو احملاكمة والسجال هي قصة الرهان بني                
ـًايسأل مراهنهما ما إذا كان أيوب هو ح       ). املشتكي/املدَّعي(هوه والشيطان   ي  العبد املخلص للرب    ق



 
 

 

142

ـًاأو مـا إذا كان خمل      يركز الرهان، بكل بساطته، على طهارة قلب       . ألنه أمده باحلياة اجليدة   ] له [ص
ن كل قلوبكم ونفوسكم    م« الربفمحاكمة أيوب هي شرح خلالصة تعاليم التوراة أن حتبوا          . أيوب

إنّ الشيطان،  ). 37: 22؛ مىت   8: 6؛ ميخا   5: 22؛ يشوع   12: 10؛ انظر التثنية    5: 6التثنية   (»وقوتكم
ـًاالذي يؤدي دور املشتكي، يرسم خمط      أن يرفع كل   .  حلياة أيوب من شأنه أن خيترب قلبه الصادق        ط

أال :  يوافق يهوه على املخطط، بشرط واحد      . أم سيلعنه؟  الربهل سيبارك   .  عن أيوب  الربدعـم   
تبدأ السجاالت جبلوس أيوب يف الرماد، وهو يكشط        ). الَنفَس اإلهلي هللا يف أيوب    (ُتمس حياة أيوب    

 هي اليت ستسم الرهان »بركة«إنّ رهافة اللعب على كلمة ). 8: 2أيوب  (قروحه النازة بكسرة فخار     
، فإنّ الشيطان وزوجة أيوب     )الربكة(تعين على حنو عادي     ففي حني أنّ الكلمة     . بأنه رابح أو خاسر   

ـًا ملط ايستعمالن تعبريً  : 22؛ اخلروج 21: 8؛ إشعيا 9، 5: 2؛ 11: 1أيوب ( ميكن أن حيوهلا إىل لعنة     ف
 . يف قلب املتكلمًداأما الفارق فيكمن حتدي). 27: 9؛ القضاة 27

يتباين النشيد  . كة يهوه قد ولت منذ زمن طويل      ، تكـون األيام السعيدة لرب     )29(يف اإلصـحاح    
ـًاتباي] احلنيين[النوستاجلي   ـًا صار ن إنه يتغىن بزمن، ماٍض غابر، عندما      .  مع الوضع الراهن أليوب    خ

، وهو دور قَِبله يهوه يف قصة قايني، سلف أيوب     )2: 29أيوب   (»حافظه« وكان   »يرعاه« الربكان  
يف األيام الغابرة، يف األيام اليت      «يتغىن أيوب حبياته    ). 3: 1؛ أيوب   16: 4ين  انظر التكو (يف أرض قدم    
: 29أيوب   (»حني كان مصباحه يضيء فوق رأسي، فأسلك عرب الظلمة يف نوره          . الربحفظين فيها   

إن املشهد املستحضر هو مشهد     ). 25: 29أيوب   (»مثل ملك «إنـه يصـف نفسه بأنه كان        ). 2-3
فالتشديد ليس على مرتلة احملارب بل على احلنو        . ني جنوده وهو يعزيهم يف خسائرهم     امللك اجلالس ب  

شهادة امللك «تشترك الشخصية بعناصر كثرية مع الشكل التقليدي من   . امللكـي الذي يظهره جلنوده    
ب  جي حيثإن األمناط املشتركة هي صارخة للغاية       .  يف النقوش امللكية الشرق أدنوية القدمية      »الصاحل

عـلى املرء أن يسأل عما إذا كان رهان الشيطان يستحضر على حنو مباشر سالمة هذه الشخصية؛                 
يقدم هذا املخطط السريوي الصغري أمثولة      . بقعة ضوء تلقى على طهارة القلب أساس احلكمة القدمية        

يه جيئةً  طفت العامل وجتولت ف   «ففي حواره مع يهوه، يتكلم الشيطان عن كونه قد          . امللكـوت املثايل  
ـًـا وذها تردد لغة حبثه صدى أمر قضى بإرسال إرميا للبحث يف شوارع           ). 2: 2،  7: 1أيـوب    (»ب

 ).1: 5إرميا  (»جيري العدل وينشد احلق«أورشليم ليجد رجالً مثل أيوب بالضبط، 
: لَكباإلشـارة إىل مهمة الشيطان، يتكلم يهوه عن أيوب يف الدور الذي يقدم فيه العاملُ القدُمي امل                
 الربهـل رأيت عبدي؟، ُتقاس استقامة امللك يف دوره كعبد خملص لإلله بالتزامه بالعدل، خبوفه من        

 إىل احملاكمة، مع ذلك،     الربيف سعي أيوب بال هوادة جللب       . ]5[)3: 2أيوب  (وبابـتعاده عن الشر     
ه مبحاكمة استقامته فيؤدي وظيفة     ُيفرض الدور علي  ). 2( من األمراء يف ضجيج املزمور       ًدايكون واح 
، طُرد أيوب من    )19: 26صموئيل األول   (مـثل داود الشاب الذي يصطاده امللك شاول         . هتكمـية 



 
 

 

143

نة يف أثناء هذا الضجيج عندما يصغي إىل مشورة         وتكون استقامته مص  ". خصمه"خدمة يهوه من قبل     
). 12-11: 2املزامري  ( ال يهزه شيء     الربفقبلة أيوب طاهرة إىل األبد وخوفه من        . مسيح سفر املزامري  

 ما تالمس   ًرامـع أنّ احلـبكة تفترض امتحان استقامة أيوب، فإنّ السجاالت مع أصدقائه الثالثة ناد              
إنّ ثيمة إخالص أيوب    . إهنا باألحرى تقدم مناسبة ألجل معاناته وتكسب اجلمهور إىل جانبه         . القضية

 . السجاالتوالرهان ذاته حيسمان قبل أن تبدأ
سُيلعن «] أيوب[كبرية، فإن السؤال عما إذا كان       ] سـفر أيوب  [مـع أنّ طموحـات الِسـفر        

) ب5: 2أيوب  (وكما تنبأ الشيطان    ) 10: 2أيوب  (، كما توحي زوجته على حنو معقول        »وميـوت 
 هو  لعنه، أم سي  الربفالسؤال عما إذا كان سيبارك      .  وحييا الربنه سيبارك   إ: ليس منفصالً عن بديله   

إذ تغلب  . بركةالسـؤال الوحيد الذي تتم اإلجابة عليه بااللتباس ذي الوجه اليانوسي إلعراب كلمة              
مثل حواء  . إنّ جواب أيوب على هيجان زوجته حممل بالتراث       ]. الدينونة[املعاين اإلضافية للحساب    

عل زوجها يعرف كالً من     يف قصـة اجلنة، حيث تتوق إىل معرفة اخلري والشر، فإنّ زوجة أيوب ستج             
مثل سلفه قايني، مع اإلمث الذي يربض عند بابه، ُيغرى أيوب باالنقالب ضد اخلري    . اللعـنة والـربكة   

، الذي يعود هذا    الربيعيد جواب أيوب متييز اخلري والشر، والربكة واللعنة، إىل          ). 7: 4الـتكوين   (
.  اإلهليةالـربكة لبشري هو أن يقبل كل ما تقدمه   بالنسبة أليوب، فإنّ دور اجلنس ا     . احلكم إليه وحده  

 ).10: 2أيوب  (» والشر ال نقبل؟الربأنقبل اخلري من عند «
يعطـي دور أيـوب كأجـنيب فرصة للبالغة احململة باللغة العربّية، اليت تتباين على حنو متألق مع                  

خبالصة، خالقة للهوية، للتوراة    إنه ميد مجهوره اليهودي     . العربانية الكالسيكية ذات األسلوب الواضح    
يشغل أيوب دور األجنيب    ). 19-18: 10؛ التثنية   34،  18،  10: 19الالويني  (بوصـفها حب الغريب     

: 8امللوك األول   (الذي يأيت من بلد بعيد، منوذج التقوى يف كل ما يفعل            : الذي يصلي سليمان ألجله   
حيدد دوره يف   ) العدو، واحد هجم  (يوب  ، االسم اإلحيائي أل   "خصمه"مـثل الشيطان، فإنّ     ). 41-43

ـًاجيري تقدميه كملك أجنيب، العدو الذي يقتضيه امسه ضم        . القصة كعدو أجنيب، يتقاسم الدور مع     . ن
.  يهوه مبحاكاة هذا امللك الذي لعنت مدينته       لربكةملـك نينوى يف قصة النيب يونان؛ يستجيب أيوب          

). 8: 2، 20: 1أيوب ( على األرض وجيلس يف الرماد       يـنهض أيوب، خيلع رداءه، حيلق رأسه، يسقط       
). 6: 3يونان   (»قـام ملك نينوى عن عرشه، وخلع عنه حلته، وارتدى اِملسح وجلس على الرماد             «

هذا ال يربط قصته بقصة قايني، اليت       ). 3: 1أيوب   (»قاطبة] املشرق[أعظم أبناء قدم    «فـأيوب هو    
ـًاقايني فحسب، بل ُيكسى أيوب أي     " حافظ"ه  جتعـل يهـوه يلعب دور السامري الطيب بوصف          ض

). 2: 11التكوين  (إنه ملك ِقِدم البابلي     . سرءيلبإخالص ينافس إخالص نينوى بكل اجلالل والعداء إل       
يف اللغة، ذات ظالل املعاين العربية؛ يف       : القصة هي أجنبية  ] يف[إن السـجاالت الطويلة بني أبناء ِقِدم        

كل ذلك يدعم   . صحراء الغنية ويف نقدها القاسي للتقوى اليهودية املقولبة املنمطة        اجملـاز، بصـور ال    
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ـًافليس أيوب فقط، بل سفره أي     . موتيف االغتراب الطاغي    هو الغريب بني أسفار الكتاب العرباين       ض
 ).1: 2؛ املزامري 34: 19الالويني (وهو، يف الوقت نفسه، عدو يضج ضد التراث 

ـًابوصفه العبد الويف الذي يكون يهوه غري ويف له، تعرض القصة أي بتطوير دور أيوب   صدى ض
ـًا معاك إنّ التقييد الوحيد للرب    ). 51: 22،  10-8: 12انظر صموئيل الثاين    ( ملعاملة داود ألوريَّا     سـ

. عـلى سـلطة الشيطان على أيوب يسمح أليوب أن يكون الصوت احملتج ألوريَّا امليت ضد داود                
ـًا يهوه أيو  فمعاملة ، وقد )21: 26صموئيل األول  ( كعدو توازي ذنب شاول ضد داود، عبده الويف          ب
ـًاتكمن أي  ، حيث يكون ابن داود الذي، مثل أيوب، يستجدي         )89(  وراء دور املسيح يف املزمور       ض

). 52-39: 89املزامري   (الرباخلـالص من غضب يهوه، صرخة غري مستجابة من عبد ويف ختلى عنه              
إذ . هذه التوازيات يف األدوار القصصية لتراث داود تلقى الدعم يف عودة أيوب النوستاجلية إىل املاضي           

يف ] بالزيت) [وحسمامل( للزيت السحري الذي من خالله يصبح املسيح         اميكن أن نلمح صدًى صغريً    
 من  ًراصخر يفيض يل أهنا   حني كنت أغسل خطوايت باللنب، وال     «: الصـورة الرعوية اليت يرمسها أيوب     

. تسمح الروابط اللغوية للقدمني باخلطوة بربط وصف أيوب باألب آشر         ). 6: 29أيوب   (»الزيـت 
إهنما جيدان نظريمها   ). 24: 33التثنية  ( ألن ابنه هو االبن املدلل بني أخوته، تغطس قدماه بالزيت            ًرافنظ

ـ     وي) ا6: 29أيوب  (يف خطوة أيوب املغسولة باللنب       الذي ) الصخر(عيدان إىل الذهن املهابة املوازية ل
هذا البيت يبز حىت يشورون احملتضن      ). ب6: 29أيوب   (» من زيت الزيتون   ًراأهنا«يفـيض أليـوب     

ـًا يف نشيد حين أي    إسـرءيل  فالصوان املنتج للزيت من أرض يشورون السابقة       .  إىل األزمنة السابقة   ض
تستعمل األعجوبة السحرية أليوب    ). 14-1: 32التثنية   (إسرءيلرة خالص   يشـبه باإلله الويف، صخ    

ـًاوزيـت الربكة يف سفر التثنية أي       تستثار اآلمال من صخرة    .  يف قصة إبريق الزيت السحري إليليا      ض
). 16: 17؛ امللوك األول    13: 32ب؛ التثنية   6: 29أيوب  انظر  ( من الزيت    ًراشبيهة مبوسى، تتدفق أهنا   
فالتمثيلية الغنائية لقدمي   . القضية ليست حمصورة باخلطابة الذكية    ]. بالزيت[متسـح دروب أيـوب      

ـًاأيـوب املغسولني باللنب، اليت توازيها اخلصوبة املباركة للصخرة املنتجة زي           ، تعكس منظومة رموز    ت
ـًا سوف جيري تفحصها بشكل أكثر متحي      ًداأكـثر تعقـي    لية فالسياق الصحراوي    يف الفصول التا   ص

واجلفاف املسبب للمجاعة يف قصة إيليا يدعمان فهم حماكمات       ) 14-10: 32التثنية   (إسرءيلالمتحان  
ـًا بري ًداأيوب، ملك الصحراء الذي أصبح مكاب      يتذكر أيوب  .  اخلاّصة إسرءيلإنه تنويع على قصة     . ئ

 :بوابة املدينةالتكرمي الذي قُدِّم له ذات مرة عند 
حني كنت أخرج إىل بوابة املدينة، وأحتل يف الساحة جملسي، فرياين الشبان ويتوارون، ويقف الشيوخ                

ـًااحترا يتالشى صوت النبالء، وتلتصق    . ميتنع العظماء عن الكالم ويضعون أيديهم على أفواههم       .  يل م
 ).11-7: 29أيوب (ألسنتهم بأحناكهم 
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سحون املكان، األمراء واحلكام يصمتون، وكان أيوب يتكلم يف دوره          كـان الشبان والشيوخ يف    
ـًاعندما يضع كبار مدينته أيديهم على أفواههم احترا       . كقاٍض عند بوابة املدينة    : 29أيوب  ( مللكهم   م

ذين سوف يقدمهما أيوب نفسه، الذي تواضع       ل، فإنّ تواضعهم مينح أيوب االعتراف واالحترام ال       )9
، يضع !]كذا [»قد تكلم مرة«إنه لذو سخرية مقيتة أنّ أيوب، و. إىل يهوه يف خامتة القصةيف النهاية،  

ـًايـده بتواضع على فمه احترا       ـًاإنّ دور امللك هو أن يكون إهل      ). 5-1: 40أيوب  ( لسّيده اإلهلي    م
وحىت . لعامللكل أمراء ا  ) 110 و 2(وملك املزمورين   ) 16: 4اخلروج  (لشعبه، كما كان موسى هلارون      

مثـلما كان سليمان، الذي كانت حكمته أعظم من أبناء ِقِدم، حيمل دور فيلسوف سفر أيوب أمام                 
تقف الصورة الرعوية   ). 34-29: 4؛  28: 3امللوك األول   (شـعبه عـند البوابة أصداء احلكمة اإلهلية         

ـًاأليـوب بصفته مل    ـًا فيلسو ك ـًا وقاض ف شعب أيوب  . إسرءيله يف    لشعبه كنقيض إلشعيا وجيل    ي
 إشعيا أذنان مثقلتان وعينان مغمضتان من قبل نيب يهوه          سرءيليـرى ويسمع بفهم، يف حني كان إل       

 إشعيا ودور أيوب كسليمان     إسرءيلإنّ شّدة هذا التباين بني      ). 10-9: 6؛ إشـعيا    11: 29أيـوب   (
أن يسأل ما إذا كان أيوب الغريب هو الذي يشري إليه           أجـنيب هـو تباين كبري إىل حد أنّ على املرء            

 :سليمان سفر اجلامعة حبسد
فلم تفتقر  .  غىن وممتلكات وكرامة   الربإنسان رزقه   :  حتت الشمس خيَّم بثقله على الناس      ًرارأيت ش 

من حظ   مل ينعم عليه بالقدرة على التمتع هبا، وإمنا تكون            الربولكن  . نفسي إىل شيء رغبت فيه    
 ).2-1: 6اجلامعة (هذا باطل، وداء خبيث . الغريب

ـًامبار« العنان الحترامهم املقموع، يسمونه      ان أخريً وعندما يطلق أمراء أيوب املتنور     أيوب  (»ك
ترد مرمي على هذه التحية بإنشاد نشيد حنة، ). 42: 1لوقا (، مثلما تسمي إليصابت مرمي )10-11: 29

؛ 56-46: 1لوقا  (ت املصري اليت متيز البشارة إىل البائسني وتدشن امللكوت          الـذي ميّجـد إعكاسـا     
ـًاكذلـك أي  ). 10-1: 2صـموئيل األول      يرد أيوب على أمرائه بنسخة ثٌمانية مشاهبة من نشيد          ض
 :اإلنسان البائس

جعلت أنقذت البائس املستغيث، وأجرُت اليتيم طالب العون، فحلت علّي بركة املشرف على املوت، و             
ـًاقلب األرملة يتهلل فر    ـًاكنت عيو  . . ح ـًا لألعمى، وأقدا  ن ـًا لألعرج، وكنت أ   م  للمسكني،  ب

 ).16-15، 13-12: 29أيوب (أتقّصى دعوى من مل أعرفه 

 بنهاية احلرب   »يوم الفرح «:  يهوه، يعلن بشارته   سالمإنّ امللـك الصـاحل، الذي يدشن ملكوت         
لقد .  لليائسني »يوم احلاجة «لقد كُسب انتصار أيوب يف      ). 9: 40؛ إشعيا   10-9: 10انظـر العدد    (

عندما ختتم هذه   . محـى الـبائس، واليتيم، الكسيح واألرملة، األعمى واألعرج، واليائس والغريب          
عندما خلّصه   القائمـة الثمانية بالغريب، فإهنا تعيد إىل األذهان املقطع اخلتامي من نشيد سالم داود،             

 :ن كل أعدائهيهوه م
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أسبحك يا رب بني األمم وأرمن المسك يا من منح االنتصارات العظيمة مللكه وأظهر احلب املخلص                  
 ).50-49: 22صموئيل الثاين (ملسيحه، لداود ونسله إىل األبد 

هذا االنتقال من احلرب إىل السلم الذي حيول داود إىل ملك كوين، حىت على األجانب الذين ال                 
تستعمل قصة  ). 46-44: 22صموئيل الثاين   (ي يف إعطاء قصة داود صفتها الكونية        يعـرفونه، ضرور  

يف رعايته للبائسني،   . أيـوب خطابـة احلرب املقدسة هذه، مع ذلك، مع ثيمات العدل االجتماعي            
يف مركز قائمة أيوب الثمانية باملضطهدين الذين كان هلم         . يعكـس صورة أمري السالم الظافر املثايل      

ًـ خملّ ارتديت البِّر فكساين، وكجبة    «: الذات، حيكّـم مركز القصة بلغة الدينونة، يكمن وصف          اصـ
 بالرب هو املثل األعلى للكاهن يف سفر        ًوافأن يكون مكس  ). 14: 29أيوب   (»وعمامـة كـان عـديل     

ليمان مثة شكل منوع خمتلف يستشهد به س      ). 9: 132املزامري  (إنه جيلب البهجة إىل األتقياء      . املـزامري 
األخبار (باخلري  ] قديسوك[لريتِد، يا يهوه اإلله، كهنتك ثوب خالصك، وليبتهج أتقياؤك          : يف الصالة 

 ).42-41: 6الثاين 
ـًاإنّ دور أيوب هو أي     ـًابينما يكون أيوب عند البوابة مرتد     .  كوين وميثولوجي  ض  مثل سليمان   ي

ـًايف الصالة، مسب   ـًا ابتهاج األتقياء، يكون أي    ب ). 17: 29أيوب  ( امللك الفاتح يف احلرب املقّدسة       ض
إهنا تعطي املعىن املتعايل    . هذه اخلامتة العنيفة لقائمتنا الثمانية للتقوى امللكية تسم اجملاز جبوهرها القيامي          

 ًراإنّ أليوب دو  . »كسرت أنياب الشر، خلصت فريسته من بني أسنانه       «: ألفعـال أيـوب احلميدة    
ـًا، أسطور ـًايمسيحان بالتغلب على الشر، خيلق ملكوت السالم الذي تسود فيه العناية بالبائسني           . ي
هذا البيت اهلام يعيد إىل األذهان طبعة شرق أدنوية قدمية من أسطورة القديس             .  والغـرباء  رامـل واأل

يستخدم . ليةجـورج والتنني، مرددة، كما سنرى، صدى هزمية مردوك لتيامات يف قصة اخللق الباب             
هناك، ُيدعى يهوه لينهض ويضرب أعداء داود على اخلد، فيكسر أسنان           .  مماثالً ًزاسـفر املزامري جما   

: يف نشيد آخر، ُتدمج األنياب الثعبانية لألشرار مع الفكني احلرفيني ألسد          ). 8: 3املزامري  (األشـرار   
، ما جيرب الوحوش على أن      )7: 58املزامري  (» ل، حطّم أنياب األشبا   الربهشم أسناهنم يف أفواههم، يا      «

 .تتقيأ فريستها
رغم أنّ اقتالع   . يعـيد اجملاز قولبة أسطورة انتصار إله الشمس على تنني أبوفيس، املصرية القدمية            

، فإن موتيف انتزاع الفريسة إضافة كتابية من بني أسنان التنني           ]توراتية[أنـياب الشـرير قد تكون       
. إنّ تنني أفيس هو ممثل خرايف ألعداء فرعون       . رجاعه إىل حكاية قهر شيث تنَني الغرب       ميكن إ  ًداحتدي

ـًا لألسطورة، ُيربط التغلب املصري على الشر رب       الكتابكمـا يف تنقـيح       ـًا وثي ط  بنشيد البائس   ق
 حنو منمط   ُيصور الشرير على  . ]6[شعارات تشجع على رعاية ومحاية املضطَهدين     : وُيقدم ببالغة تربوية  

رمبا أعاد هذا إىل األذهان     . كتـنني يهـاجم بارجة الشمس ويهدد مبنع الشمس من بدء هنار جديد            
. مثة نصان مشهوران يدعمان هذه الفرضية     ). 29(موتـيفي احلياة والوالدة من جديد يف سفر أيوب          
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ع هتزم  ر-إنّ عني أمون  . أبوفيس- تـبىن مباشرة على أسطورة سيث      ]7[»رع-ترنـيمة إىل آمـون    «
يقود التغلب ) line iv.1 (»جعل العفريت يتقيأ ما ابتلعه«املتمردين بإرسال رمح لطعن التنني الشرير ول

 : إىل نشيد مديح وبتنويع مصري لنشيد اإلنسان البائسًراعلى التنني فو
مرد وتطلق رحمها إليه    إنّ عينيه هي اليت هتزم املت     . بالربمن ميد ذراعيه إليه فهو حيبه، بينما حيرق عدوه ب         

مرحى لك، يا رع، يا رب احلق، الذي مقامك          . وهو يرضع الراهبة وجتعل العفريت يتقيأ ما ابتلعه        
الذي تسمع صالة من يف األسر رؤوف القلب يف وجه من يتضرع إليه،              . . حمجوب، يا رب اآلهلة،     

من مينح  ] هو. [ يأيت حييا البشر   عندما. . ُيخلّص اخلائفني من هلع القلب، تنصف الضعفاء واملظلومني         
الذي تبتهج اآلهلة جبماله؛ تنتعش     . النظر لكل عني ميكن أن ُتصنع يف نون، اليت خلقت فتنُتها النور            

 ).no. 8; Papyrus Bulaq 17, stanza 4(قلوهبم عندما يرونه 

ها دون  ُتـردد الثيمة يف مقطع الحق، يبتهج فيه طاقم بارجة الشمس عندما تتابع الشمس مسار              
 :إعاقة

التهمته النار، روحه أكثر    . يفرح الطاقم عندما يشاهدون هزمية املتمرد، عندما متس السكني جسده          
ـًااحترا . ُتشل قدرته على احلركة؛ اآلهلة يف فرح؛ طاقم رع يف حالة من الرضا             : التنني.  من جسده  ق

 .]8[)stanza ix-x( ن ويف فرح؛ ألنّ أعداء آتوم مهزوم] هليوبوليس[مدينة الشمس 

، الذي تطغى عليه جمازات نشيد اإلنسان       )رقيم مرنفتاح (إنّ إعـادة اسـتعمال هذه الثيمات يف         
الـبائس، تربط أسطورة هزمية التنني بالنصر على كل أعداء فرعون، اليت يردد صداها يف نشيد داود                 

مي احملدَّد لشرير سفر أيوب،     عالوة على ذلك، إهنا تعتمد على العنصر الثي       ). 1: 22صـموئيل الثاين    (
إهنا تضع ذاك املوتيف يف منطق جزاء مماثل        . الـذي ُيجـرب عـلى التخلي عن فريسته من بني أسنانه           

 :وتقارن الوحش بالتمساح
-هيف-حوتب-سلّموه إىل مرنفتاح  . امجعوا كل جرائمه وصبوها على رأسه     : قال فْتاح عن عدو رابو    

 .]9[ل متساحمآت، لكي جيعله يتقيأ ما ابتلعه مث

إنّ انتصـار أيـوب العنيف على التنني، الذي حتقق من خالل حنوه املضاعف مثاين مرات على                 
البائسني واملضطهدين، إمنا يعرض لقارئه قبسة مبكرة عن اللوياثان، حيوان يهوه املدلل، الذي ُيوصف              

إنّ وصفه  ). 36: 41-25: 40أيوب  ( ينشر الرعب حىت بني اآلهلة       ًرافـيما بعـد بأنه متساح ينفث نا       
، يضع هذا التمساح العظيم يف دور النقيض أليوب،         »ملٌك على كل أوالد التكرب    «اللوياثـان بأنـه     

فالتواضع . الذي يبني تضاد نشيد اإلنسان البائس، العنيد، بني تكرب الشرير وتواضع املخلّص     ] النقيض[
 .حىت الرعب ذاته] ويقهر[يقهر التكرب؛ 

على البيت  ) 19: 29أيوب   (»والطل يبيت على أغصاين   . متد أصويل إىل املياه   ست«ينسحب القول   
فيقدم هذا صورة ألب كشجرة بارة يف       . السـابق الذي يتكلم فيه أيوب عن آماله حبياة آمنة، مديدة          
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فهو ليس فقط ميثل األتقياء يف عنايته       ). 9-7: 14؛ أيوب   8-6: 17؛ إرميا   3: 1املزامري  (يوم احلساب   
" قوسه"على حنٍو مماثل، فإن توقع أيوب أن        . سـني، إنـه الرجل البار الذي حيقق احلياة اخلالدة         بالبائ

ـ    عن رجولة وفحولة امللك، الذي ميتلك يف       ) قضيبية( على الدوام يف يده هو كناية        ًداسـيكون جدي
ـًاالترانـيم املصـرية وسفر املزامري حتمالً أبد        فحولته ميكن  إنّ شخصية أيوب و   ). 20: 29أيوب   (ي

امللوك (داود النهائي   ] ِعنَّة[من عجز   ) 27-19: 1صموئيل الثاين   (مقارنـتهما بإيشابود وعار شاول      
 ).4-1: 1األول 

خيتم أيوب تأمالته حول حياته السابقة بالعودة إىل جمازه االفتتاحي لكي يعّرف شخصيته بأهنا كما               
 ذات مرة، كذلك كان هو احلارس لشعبه،        الربفكما حرسه   . قايني، قد حتولت عن طريق االستقامة     

مرة أخرى  ). 2: 29؛ انظر   25: 29أيوب  (، الذي خيتار هلم طريقهم      )23(الـراعي الصـاحل للمزمور      
نفسه بوضوح كأمثولة جتسد قصة     ) 78(على حنو مماثل، يقدم املزمور      . تصـبح قصـة أيوب أمثولة     

. ء، مثل قارىء سفر إشعيا، أن يتعلم من القصة احملكية         من خالل هذه القصة، ميكن للقارى     . إسرءيل
 احملاكاة/االقتداءتصفه بامللك الصاحل وتوجه قصته حنو       ) 29(إنّ قائمـة إعكاسات القدر يف سفر أيوب         

، تعكس قصة أيوب رحلة اجلنس      )78(مثل املزمور   . ًداهـذه االسـتراتيجية األدبـية جيري متثلها جي        
، أو يرتاح يف يوم السبت بعد اخللق        )65: 78املزامري  (ه يف سفر املزامري     عـندما ينام يهو   . البشـري 

، خيفق اإلنسان   )2: 29أيوب  (، أو، كمـا يف حالة أيوب، يكف عن حراسته           )3-2: 2الـتكوين   (
إنّ اختـبار أيوب، الذي يضعه يهوه والشيطان ألجل ملك ِقِدم، هو الدور الذي اختري له   . القايـيين 

: 78املزامري  (إنّ مهمته امللكية هي أن يرعى قطيعه باستقامة قلبه          . إنه امللك الراعي  ). 70: 78املزامري  (
 يضيء فوق رأسه،    الربحني كان مصباح    «هـذا الدور ُيعبَّر عنه يف تأمالته االفتتاحية للزمن          ). 72

 إنّ  ).29: 22؛ صموئيل الثاين    3: 29أيوب  (» يا رب أنت سراجي   : فأسـلك عـرب الظلمة يف نوره      
24،  3: 29أيوب  (، يصبح نور شعبه، الذي يتوسط بينه وبني اإلله          الربأيوب، الذي يتلقى نوره من      

ينقل أيوب النور   ). 3: 5التكوين  ( إىل ابنه    »الربصور  «يـوازي اجملاز دور آدم، الذي ينقل        ). 25-
؛ 25-24: 29أيوب  (لمتهم   ميكن لنور وجهه، مثل وجه موسى، أن يشع يف ظ          حيثاإلهلي إىل شعبه    

لالهتمام حول الوحي اإلهلي والبشرية بوصفها صورة       هذا التأمل املزدوج املثري     ). 35-29: 34اخلروج  
يتم توسيعه يف جماز اخلمر اجلديد الطازج إليليهو، الذي يفسر          ) 2: 9،  1: 5،  26: 1التكوين   (الـرب 

يعلق إيليهو على تأمالت أيوب     ). 14 :29أيوب   (»ارتديت الرب فكساين  «: وصـف أيـوب لذاتـه     
ـًاالنوستاجلية حول حياته السابقة وخصو     أيوب ( قد منحته حياته     الرب على فهم أيوب أنّ روح       ص

-14: 34أيوب ( هذه احلياة من الدنيا، ملات اجلميع    الرببأنه لو سحب    يذكـر إيليهو أيوب     ). 4: 33
ـًا كذلـك أي  ). 15  باّر، ألن عبده أيوب     الربإنه يعرف أنّ    . و احلال مع الرب   ، جيادل إيليهو، ه   ضـ

يف هذه اجملادلة، يصبح أيوب     ). 8-5: 35أيوب   (الربكذلـك؛ فكـل الـرب، مثل احلياة، يأيت من           
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إنّ كل اجملادالت ذات القيمة اإلنسانية، اليت تصح على وظيفة امللك بوصفه صورة             . الشرعنة للتقوى 
 .، متتلك واقعيتها املقابلة يف اإلهلي على األرضالرب

فترديد ]. هبا [االقتداءيـلخص أيوب كشخصية أمثولة القيم اليت يقدمها التراث إىل األتقياء ألجل            
، حكاية أخرى عن امتحان يهوه عبده املؤمن، ميكن التعرف عليه يف            !]إبراهيم[أيـوب قصة أبراهام     

بتقدمي السفر المتحان   ) 42،  2-1أيوب  (عاث أسرة أيوب    العالقـات البنيوية للقصة املغلفة ملوت وانب      
إنّ قصة امللك الصاحل وامتحان فضيلته هلا هدفها الكوين يف تنوير كل اجلنس             . أيوب من خالل املعاناة   

إنّ أيوب، كرمز كتايب    ). أ23-21: 37،  21-16: 36،  30-21: 34،  30-23: 33أيـوب   (البشـري   
ـًا يف قفار سيناء، يردد أي     إسرءيل، املـردد لصدى قصة أوالد       لالقـتداء   صدى تقدمي سفر إشعيا     ض

 إسرءيل، الذي هو حبد ذاته انكسار لقصة امتحان      )65-40إشعيا  (ليعقوب بوصفه العبد املكابد للرب      
 .من خالل صحراء املنفى

 نوح مثالً أعلى للتقوى) 3/ 1/ 1/ 2
إنه يقدم  . ة هو شخصية نوح يف افتتاحية قصة الطوفان       إنّ الشـبيه بشخصية أيوب عند بوابة املدين       

 للغاية  ًرا وكان قلبه شري   االذي كان شرُّه كبريً   ) اجلنس البشري  (اآلدمففي مقابل   . كمثل أعلى للتقوى  
). 8: 6التكوين   (»حظي نوح برضى يهوه   «،  )7-5: 6التكوين  (إىل حد أن يهوه تأسف على خلقه        

كان «: إذ تصفه ثالث مترادفات قريبة من بعضها      ]. االقتداء هبا [محاكاة  يقدم وصف ثالثي حياته لل    
ـًا، تق ًرانـوح با    »جيد حظوة يف عيين يهوه    «أن  ). 9: 6التكوين   (»الرب يف جيله؛ وسار نوٌح مع       ي

هذه احلظوة هي   ). 3: 18التكوين  (عندما يزوره يهوه عند بلوطة ممرا       !] إبراهيم[هـي أمنية أبراهام     
 جماز سفر املزامري ألجل     ًداجيإنّ وصف نوح بأنه رجل بار يالئم        . نعمة امللك على من هم حتت محايته      

إنه ال يؤذي   . ذنبمن دون   فاإلنسان البار هو    ). 6: 1املزامري   (»السـري يف طـريق األبرار     «تقـوى   
اجلنس  (اآلدملقصة يوجد   يف مقابل نوح يف ا    ). 9-6: 23اخلروج  (البائسـني أو األبـرياء أو الغرباء        

إنّ قصة  . ، ويرغب اآلن يف هالكه بطوفان     )26: 1التكوين  (، الذي خلقه يهوه على صورته       )البشري
، !]إبراهيم[فأبراهام  . نوح هي إحدى ثالث حكايات تتعامل مع التغاير بني رجل بار وجمتمع شرير            

 نبيه  يقد اخترته ليوص  «ألنه  . ل نوح يف قصـة دمار ُسدوم املشاهبة من الناحية الثيمية، هو إنسان مث           
القصة الثالثة  ). 19: 18التكوين   (»وأهـل بيته من بعده كي حيفظوا طريق يهوه، عاملني الرب والعدل           

 مع جمتمع شرير جيري تقدميها يف سفر إرميا، الذي جيمع العناصر الثيمية لقصيت              ًراالـيت تغاير رجالً با    
ـًاؤطر أي إهنا ت !]. إبراهيم[نـوح وأبراهام     الذي يهدد بإعادة   ] الدينونة[ يف مشهد القضاء اإلهلي      ض

حاذقون يف ارتكاب   «أورشليم إرميا   ] أهل[إنّ  ). 26-23: 4إرميا  (العامل إىل العماء اخلايل قبل اخللق       
كما يف قصة نوح، ُيمنح رجل عادل واحد دور         ). 22: 4إرميا   (»الشـر، وجهـالء يف صنع اخلري      
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ـًااذرعوا شوارع أورشليم ذها  «ما يؤمر إرميا بأن     لكن عند . املخلـص  ـًا وإياب احبثوا يف أرجاء  . . ب
 .، ال يعثر على أحد)6-1: 5إرميا  (» جيري العدل وينشد احلقًداساحاهتا لعلكم جتدون رجالً واح

ـًاالعنصـر الـثاين الداعم لشخصية نوح بوصفه تق          سفر   الذي يعتمد على موتيف االستقامة يف      ي
هذه العناصر هاّمة على حنٍو خاص يف طقس التضحية اليت ختتم . »كامل وبال عيب «] أنه[املزامري، هو   

ـًافسالمة الكبش املقدَّم ُتشبَّه جماز    . هبـا قصـة الطوفـان       بطهارة قلب التقي، الذي ُيقابل طريقه       ي
، مع تنويعه   »الربر مع   سا«إنّ كون نوح قد     ). 2-1: 119؛  6،  2: 101املزامري   (»طريق البشر «ب

 بعد  »سار مع اإلله  «إنّ حنوك قد    . ، هو خالصة منوذجية ألجل التقوى     »الربالسري أمام   «القريـب   
ـًاعا) 365(أن عـاش على األرض       ؛ انظر امللوك 24: 5التكوين  ( كامالً، يرفع إىل السماء مثل إيليا        م

) 1: 17التكوين  (»  وأن يكون كامالً   الربيسري أمام   «أن  ب!] إبراهيم[لقد أُمر أبراهام    ). 11: 2الثاين  
 ).40: 24التكوين (الذي دعمه يف كل ما فعل » الربسار أمام مرأى «لقد 

ـًايدعـم دور نوح بوصفه ناج       من الكارثة متاهي القارىء مع الذين جنوا من السيب، مع بدايات            ي
ـًاإن لنوح بوصفه ناج   . جديـدة  يقدم . تلفة يف جمازي بقية إشعيا وامليثاق اجلديد إلرميا        أشكاالً خم  ي

نـوح كرمز للتقوى وكآدم جديد يقدم يف بنية مغلفية لطبعة من قصة الطوفان مأخوذة من أسطوريت                 
كتابة هاتني األسطورتني األقدم ] التوراتية[تعيد الطبعة الكتابّية . وغلغامش )Atrahasis(أتراهاسـيس  

فإن شخصية نوح ال تأيت من أي منهما، بل هلا جذورها يف اإليديولوجيا             ومـع ذلك،    . وتفسـريمها 
 .امللكية للشرق األدىن القدمي

 شهادة امللك الصاحل يف النقوش النصبية) 2/ 1/ 2
من تشويه األحكام  )Mario Liverani(حـذّر العالّمـة اإليطايل ماريو لفراين   )  م1973(يف عـام  

 النقوش  تقوميهذا هام على حنٍو خاص يف       . ة مع جتاهل شركائها األدبية    التارخيية بقراءة النقوش القدمي   
النصـبية ذات السـرديات السريوية والسريوية الذاتية، املتمحورة حول مآثر ملك، وتقواه وشجاعته         

ـًايف حتلـيل حلوايل عشرين رقي     . ]10[ونوعـية حكمـه    ـًا ُنُصب م  مللوك، من بالد الرافدين القدمية،      ي
واألناضـول، وسورية ومصر، متكّنت من حتديد هوية جمموعة مألوفة من العناصر املستخدمة لوصف              

هذه النصوص مكتوبة مبناسبة تكريس معبد، أو انتهاء حرب أو ختليدات لذكرى         . احلياة املثالية للملك  
ـًكان من املمكن بسهولة العثور على ثالثة أضعاف عددها، خصو         . امللـك السـابق وعهده      إذا  اص

ملا كانت هذه النصوص تتقاسم     . اسـتنتج املـرء من ترانيم النص ونصوص احلمالت ونقوش البناء          
ـًا أسا ـًا مشـتر  سـ  يف استخدامها اجملاز والتعبري املسرحي واللغة االجتماعّية، فإنّ مقارنة          ا معتربً ك

طية مقولبة متجذرة يف التقوى     العناصـر املتعاقـبة تظهر أنّ هذا اجلنس األديب برمته يقدم شخصية من            
بوصـف العناصر وأمناط السّير امللكية والطريقة اليت ترتبط هبا بإبداع السردية الكتابّية             . ]11[والـتراث 
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ـًا إمنا توجد يف خط احلبكة         ]التوراتية[ مثة ستة أمثلة تعكس جمال هذه      . ، فإنّ اخلصائص األكثر إدهاش
 .القصص وأصداءها الكثرية يف الكتاب

ـًابعد تقدمي نفسه بوصفه مل    ): 2، امللحق   4النص رقم   (سرحدون  أ  ملردوك،  ًدا على العامل وعب   ك
غضبت اآلهلة وأضمرت الشر ضد     . يصـف أسـرحدون كيف أنّ املعاناة والعصيان قد سبقا عهده          

ـًافأرسـلت طوفا  . اململكـة  ـًا عظي ن ىل  ضد بابل، وتقرر أن يكون مصري الشعب هو أن ُيرسل إ           م
ـًااملـنفى وأن ُيستعبد ملدة سبعني عا       مع ذلك فقد ندم مردوك الرحيم وحّول قدر املدينة بإعادة          . م

اختري أسرحدون فوق أشقائه األكرب منه ورغم ممانعته يف         . ةالشـعب من منفاه يف السنة احلادية عشر       
 بناء املدينة واستعادة    من السماء على إعادة   ) آيات(تواضعه أن يستلم منصبه العظيم، تشجع بإشارات        

هـذه القصة يردد صداها يف سرديات كتابية عديدة ويتطور خط حبكتها يف أمناط ممّيزة               . معـبدها 
إنّ شـر امللك السابق، والعصيان ضّد اآلهلة، والغضب اإلهلي، والتخطيط للتدمري بالطوفان،             . ًداجـي 

فنفي ). 6(الكبري يف سفر التكوين      يف قصة طوفان نوح      ًداوحـىت اختـيار أسـرحدون، تلقى تردي       
ـًاالشـعب، واسـترقاقه مـدة سـبعني عا         ، وإعكاس مصريه، وانتخاب املخلّص واإليعاز اإلهلي       م

باسترجاع وإعادة بناء املدينة واملعبد كل هذه جتد هلا متحدرات يف قصة السيب والعودة الكتابّية كما                
أما العناصر املنفردة مثل ممانعة أسرحدون      . ياجيـري تقدميهـا يف أسـفار إشعيا وإرميا وعزرا وحنم          
ـًاوتواضعه، واستدعائه إىل املُلك قبل أشقائه األكرب منه س          وأصداء نشيد اإلنسان البائس، فهي ُتردد       ن

ويف قصة داود، الذي    ) 7-5: 6إشعيا  (وإشعيا  ) 16-10: 4اخلروج  (بوضوح يف قصص موسى املمانع      
ـًاساخـتاره يهـوه رغم كونه األصغر         إنّ لقب ). 13-1: 16صموئيل األول   ( بني األشقاء السبعة     ن

ـًاأسرحدون، ملك الكون، الذي يشترك به مع كل أسالفه امللكيني، هو أي            يف ) يهوه( لقب يهوه    ض
ـًايهوه سيكون مل  « يف نبوءة زكريا اليوتوبية بأن       ًدا، الذي ُيعكس جي   الكـتاب  »  على كل العامل   ك

ـًا فهو وصف كلي الوجود ملوسى وأيوب وداود وخصو        »الربعبد  «أمـا   ). 9: 14زكـريا   (  ص
تلقى صالة أسرحدون ألن تكون بذرته بذرة       ). 3: 49؛ إشعيا   17: 13؛ املزامري   7: 12العدد   (إسرءيل

ـًا دقي ًداأبدية تردي  لبذرة األبدية لبيت   ويف ا ) 13: 6إشعيا  (لعمانوئيل إشعيا   ) البذرة املقدسة ( يف ثيمة    ق
ألجل شعبه هو ترديد    » نبتة احلياة «إن تقدمي امللك اآلشوري نفسه بوصفه       ). 5: 89املـزامري   (داود  

لرعاياه، ) ينبوع احلياة (إنه شبيه بوصفه فرعون بأنه      !. »اليت تعيد الشباب  «غلغامش  ) نبـتة (هبـيج ل  
 الكتايب، يقدم هذا املوتيف     يف التراث . القروسطي) ينبوع الشباب (كالمهـا رائـدان واضـحان ل      

إذ ُيسند دور العودة إىل     . املسـتخدم على نطاق واسع نفسه أوالً يف شجرة احلياة يف قصة الفردوس            
 حزقيال] (القيامّية[ اآلخروية   حزقيالالفردوس وشجرة احلياة إىل اجلدول املتدفق من اهليكل يف رؤيا           

: 22الرؤيا  (تعمال هذا يف سفر الرؤيا ليختم بالعودة إىل الفردوس          يعاد اس ). 10: 36؛ انظر املزامري    47
وهذا يلقى صدى يف كل     . يوجد موتيف ذو صلة يف صالة امللك ملباركة احلياة املديدة واخلصب          ). 14
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إنّ داود، مثل أسرحدون،    ). 6: 17؛ التكوين   12: 20على سبيل املثال، اخلروج     (مكـان من الكتاب     
 ).105: 119، 4: 112، 1: 27املزامري (ويسري يف طريق النور ) 15: 8 الثاين صموئيل(حيكم بالعدل 

إنّ منط الطفل الذي    . يف قصة سرغون، َيمنح امللك والدة بطل      ): 1النص رقم   (سرغون األكادي   
 من أسطورة امللك أوديب،     ًداتكـون حياته مهددة لكنه ُينقذ وُيرىب يف ظروف غامضة معروف جي           

ـًاوجيد أي  ـًا موسو ًدا تردي ض  ويوضع يف سلة من القصب      ًرافالطفل موسى يولد على حنٍو مماثل س      . ي
سرغون يربيه رجل مسكني، يوازيه رعاة أوديب       ). 10-1: 2اخلروج   (»ُيسحب من املاء  «وفيما بعد   
ـًايف الكتاب ُيعطى هذا العنصر إعكا     . مباشرةً ـًا هتكم س  الرجل الذي    عندما تنقذ موسى نفس بنت     ي
إنه جيد  . إنّ موتيف محل الكاهنة أم لسرغون اإلعجازي، وحىت العذري، يكمن يف مرتلة األم            . سيقتله

 إسرءيلمناسـبته الكتابية يف النيب إشعيا، الذي ُيحبل نبيته اليت قد تلد الرعب القادم الذي سيجتاح                 
 ).3-1: 8إشعيا (

.  هي شكل خمتلف أبعد يلعب على موتيف اإلخصاب اإلهلي         إنّ مرمي العذراء يف إجنيلي مىت ولوقا      
ـًاهـذا املوتيف أكثر وضو     إنّ لدور سرغون بصفته عشيق     ). 13القضاة  ( يف قصة والدة مششون      ح

، باستثناء رمبا الدور الذي يؤديه آدم بصفته الكتابعشـتار أصداًء يف قصة غلغامش، لكنه غائب عن       
ـًا، وهو لقب ُيعطى أي    )20: 3التكوين   (»أم كل األحياء  «قرين حواء،   /زوج دوره بصفته  .  لعشتار ض

إنّ فتح سرغون اجلبال    ). 8،  5: 2التكوين  (ُبستاين أبيها هو دور ملكي ُيعطى آلدم يف قصة الفردوس           
ـًا، ز م[ املختلف يف غزو امللك صحراء دملون هوالوديان، بشكل وجبال كازالو، جييب ] البحرين حالي

ـًابطل الفاتح، وهو موتيف موجود أي     على ثيمة ال   إنه ُيردد على حنو    ). 6رقم  ( يف قصة نبوخذنصَّر     ض
يقتبسه إشعيا،  ). 5-3: 40إشعيا  ( إىل أورشليم    إسرءيلشـهري يف سـفر إشعيا ليمهد الطريق لعودة          

ـًاخصو(بدوره، ويعيد لوقا تفسريه الستعماله جماًزا للمخلّص الذي يدشن امللكوت            6-5: 3 لوقا   ص

، إنّ تقدمي حياة سرغون كنموذج دور خللفائة يضع على حنو واضح الدور األويل للسرديات               اأخًري). 
 .السريوية القدمية يف إطار اإلرشاد

[لطاملا نظر إىل منط قصة إدرمي على أنه رائد قصة صعود داود إىل العرش): 13النص رقم (إدرمي 

راء، وحياته بني اخلافريو ودوره كزعيم ألمية، حيث يعيش بني اخلافريو           إنّ فرار إدرمي إىل الصح    . ]12
وحياته مع الفلستيني   ) 42: 20-9: 19صموئيل األول   (ملـدة سـبع سـنوات، يوازيـه فرار داود           

صموئيل الثاين  (وتزعَُّمُه يف حربون مدة سبع سنوات       ) 27صموئيل األول   ] (الفلسة، ز م  / الفلسطيني[
ـًاعد إدرمي إىل السلطة، مثل أسرحدون وداود، مع أنه األصغر س          يص). 5: 5،  1-7: 2 .  بني إخوته  ن

؛ أيوب  17صموئيل األول   (مثل داود يف قصة جوليات وإليهو مع اخلمر اجلديد ملثقفه يف سفر أيوب              
إنّ للقصة املزدوجة لشاول الذي يهدد      .  ال ختطر ببال أحد غريه     ًرا، حيمـل إدرمي أفكا    )6-14: 32
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عندما يصبح  . نظريهتا يف عدائية بّراتارما جتاه عبده إدرمي      ) 26،  24صموئيل األول   (ة عبده داود    حيا
ـًاداود يف الـنهاية مل      ًرا، يأخذ دو  )10-5صموئيل الثاين   ( وينتفض األعداء ضده من كل اجلهات        ك

ـًاشبي تحضار القصة الكتابية   إنّ هدف إدرمي من إهناء احلرب يردد صداه اس        .  بدور إدرمي من قبله    ه
، إنّ داود، مثل إدرمي، يبين بيته ويعيد عبادة األسالف،          اأخًري. للسالم األبدي للملكوت إىل سليمان    

 .إسرءيلفُلك يهوه، إىل 

ـًاأي) idealized(إنّ قصة أشوربانيبال ممثلنة     ): 3الـنص رقم    (أشـوربانيبال الـثاين       وحمشوة  ض
فهو رئيس الكهنة، حبيب اآلهلة     ). 13: 10-12: 2امللوك األول   (ن بقصة سليمان    رمبا تقار . باإلطناب

إذ يكون عدمي . إنه بطل، عبد إله ال نظري له، راعي اجلميع واحلاكم على كافّة األمم . وملـك العامل 
مثل سليمان قبل   ). الطوفان الذي ال يقاوم   (إنه  . اخلـوف، فإنـه حيتفظ لنفسه بصفة الرعب اإلهلية        

ـًاومع ذلك، خال  . ه، حيكم حبكمة ومعرفة   سقوط ـًا لسليمان يف تكربه، الذي يبتكر بي      ف ـًا مقسَّ ت ، م
ـًايكون أشوربانيبال خاد   ـًا وحيكم فردو  »جنة السعادة « يف   م ـًا ذا أربعني نو   س إنه .  من األشجار  ع

 ).25-24: 12ر صموئيل الثاين انظ(إنه حبيب اآلهلة . يصلح العبادة، يبين املعابد ويسترجع املدن

 قصته بسرعة مبجموعة كبرية من      ًدايروي هذا النقش القصري ج    ): 6النص رقم   (نبوخذنصَّر الثاين   
تتطور حبكة  . إنّ نبوخذنصر هو عبد مردوك، احلاكم احلكيم والناجح       . العناصـر النمطـية املقولبة    

ـًا دراماتيك ًراالقصـة تطـو    مثل سليمان، خبشبه من لبنان لكنه ال يتمكن من          عندما يطالب امللك،     ي
. األجانب، اللصوص وشعب مشتت على وجه األرض      ]: يف القصة [تقدم ثالثة شرور    . احلصول عليه 

انظر . (إنّ نبوخذنصـر، مـثل قورش إشعيا، يقبل دوره خملّصا للبنان ويعيد منفيي لبنان إىل أوطاهنم               
 . ساللته إىل األبداءبقلبدي لبابل ومثل داود، يصلي فنبوخذ هو امللك األ). 1: 45-28: 44إشعيا 

تشترك حكاية ميشع بنفس الصورة املثالية للملكية وبنفس منط القصة،          ): 21(النص رقم   (ميشع  
إنه، . يدعم احلبكة عدد من املوتيفات املثرية لالهتمام      . ًدامـع أهنا أطول على حنو ملحوظ وأكثر تعقي        

مرة أخرى مثل   . تني من اجلنود خلوض حربه املقدسة وحيقق السالم ملئة مدينة         مـثل داود، يستخدم مئ    
لقد عانت موآب ألن    . من كل أعدائه   ، فإن ميشع خيلّصه إهله، كموش،     )18(داود يف عنوان املزمور     

تأيت اهلزمية ألن كموش حيارب إىل جانب العدو،        . كموش، مثل يهوه، غضب من شعبه وهجر بالده       
يتكلم ميشع عن التحرمي املقدس ويقدم العدو وممتلكاته        . ه إىل جانب آشور وبابل    كمـا حارب يهو   

. ُتطهر البالد من األجانب واآلهلة األجنبية، كما يف تراث احلرب املقّدسة الكتايب           .  إىل كموش  قرابني
يف الليل  إنّ تطهري أمكنة العبادة وإزالة عناصر يهوه، كوهنم كانوا يف احلرب بقيادة كموش، يسريون               

. ]13[ النصر يف عز الظهرية    ويهـامجون عند الفجر، مثلما كان مرنفتاح بقيادة إله الشمس رع، حيقق           
 ويف كل أرجاء    الكتابهـذه هـي كل العناصر الثيمية النمطية املقولبة لقصص احلرب املقدسة يف              



 
 

 

154

 إىل شعبه وأرضه،    على حنٍو مماثل، فإن رسم خمطط لسالم يعود فيه كموش         . الشـرق األدىن القـدمي    
وحيصل فيه كل شخص على صهرجيه اخلاص به، وترمم اخلرائب، وتبىن املدن والطرقات وختضع كل               

 .ديبان إىل امللك هي كلها عناصر كالسيكّية، تشكل عالمة على السالم واالزدهار
ام ألجل تطور   بعض العناصر ه  . ]14[تعكس النقوش احمللّلة كافّة موازيات مماثلة يف السردية الكتابية        

ـًافاألوقـات العصيبة والشريرة قبل عهد امللك تؤسس توق        . احلـبكة   بأن عهده املخلّص سوف     ع
يعكـس قدر الشعب، بقدر ما يؤدي محاس األعداء املهامجني للقتل يف كل قصة بطولية إىل توقعات                 

وبصفته مصلح ومستعيد   ،  ًراهذا الغضب اإلهلي السابق يفتتح دور البطل بصفته خمتا        . النصر واحلسم 
 مدى قلة انطالق القصص من      ياملفاجأة األكثر فورية يف حتليل هذه السرديات ه       . العبادة الصحيحة 

إنّ . تـراث عـريض، ومـنظومة رموز اإليديولوجيا امللكية، اليت هي مشتركة ملعظم العامل القدمي              
كون مقولبة ومنمطة على    موتـيفات وجمازات بعينها، إضافة إىل اضطراد ومنط خطوط احلبكات، ت          

ـًايتعني علينا أن نتأمل ترا    . حنـٍو كـامل    ـًا خطاط ث ـًا تفاعل ي ـًا، يبدع جن  ي ـًا أدب س ـًا أو نو  ي  ع
ـ  ـًاقصص ـًافالقالـب الضمين، الذي تفترضه القصة مسب      . ي ، أكثر ما ُيالحظ يف نقوش قصرية،       ق

إنّ حكاية  . ة امللك بعدد قليل من الثيمات املتماسكة      بسيطة مثل نقش سرغون، حيث تلتزم قصة حيا       
، تلزم نفسها على حنو شبه كلي بثيمات التقوى وختلق       )17رقم  (زكـور السوري، على سبيل املثال       

ـًـا منوذ ـًافهو يترّبى وخيتاره إله السماء ليكون مل      .  لـلملك الصاحل   ج ، )2(مثل مسيح املزمور    . ك
كذلك مثل داود سفر املزامري، إنه منوذج ألجل التقوى والصرب          . هتاجةيقـاتل ضد األمم السائبة امل     

مثل كل امللوك العظام منذ قصة غلغامش، يبين مدينته         . وعـلى ثقـة مـن أن بعـل سوف خيلصه          
 .وأسوارها ومزاراهتا إلهله

 الوظائف الثيمية يف قصة امللك الصاحل) 3/ 1/ 2
إنّ . ألدىن املوتيفات اليت تشترك هبدف مشابه  تـتجاوز الـترابطات بني نصوص وتراثات الشرق ا        

ـًاجتميع العناصر واألمناط، والتقنيات ألجل تأطري ثيمات خمتلفة م          لبناء قصص أكرب، يساعدنا على      ع
حتديـد هوية موتيفات وثيمات حمددة على أهنا تنتمي إىل إيديولوجيا مشتركة وتتقاسم منظومة رموز               

، فإن  )نشيد اإلنسان البائس  (ة الكبرية من املوتيفات املختلفة مبا أمسيته        مبماهاة اجملموع . ]15[مشـتركة 
الـتعرف على هذه العناصر النمطية املقولبة مينح القارىء إمكانية الوصول إىل العامل األديب والفكري               

ـًاهذا يصح أي  . املستتر يف النص    أو   يف جتميع العناصر الثيمية يف تراث إيليا أو حول شخصية االبن           ض
إنّ نظام التقدمي والتلميح إىل ظالل املعاين الدقيقة احملددة يف مثل           . موتيف الدموع يف النصوص الكتابّية    

فالغرض من حتليل   . ]16[هـذا التجمـيع يسمح لنا بتحديد وتعريف أمناط معينة، املعرب عنها واملضمرة            
هذه . س املبكر من السريةشـهادات امللك الطيب هو أن نرى كيف تعمل هذه النصوص يف هذا اجلن   
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. ]17[جتماعّية مع األدب املصري    من اجملازات والتعبريات املسرحّية واللغة اال      االنصـوص تتقاسم كثريً   
 .لكوهنا موجودة يف كل من القصة والنشيد، يكمن أساسها املشترك يف فهمها لدور امللك

 عشرة املقدمة أدناه يف غالبية      يتباسـتثناء وظـيفة واحـدة، توجد كل واحدة من الوظائف اإلثن           
ـًاعنصر درامي أو إعجازي غال    ] وهو[االستثناء هو إعالن البشارة،     . الـنقوش اخلاضعة للدراسة    ، ب

 يف النقوش   ًداتكون الوظيفة مدَمجة جي   . خيلـق االندهاش أو يقدم الدليل على أنّ اآلهلة هي مع امللك           
توجد كل الوظائف األخرى يف مخسة عشر       ). 21،  13،  10 ،8-4،  1األرقام  (التسعة اليت تظهر فيها     

يف كل  ) وإعالن املناصرة ] النذر[التكريس  (تظهر وظيفتان   . على األقل من النقوش الواحد والعشرين     
على حنٍو  .  للعالقة الوثيقة هلذه الوظائف بشكل النصوص املدروسة، فيمكن توقع ذلك          ًرانظ. نقـش 

إنّ التعنقد  . يف كل النصوص باستثناء واحد    )  والتعبري عن التقوى   الشرعنة(مشـابه، تـرد وظيفتان      
تستعمل أربعة نصوص كل    . للنص] األديب[املتماسـك هلذه الوظائف األربع يساعد يف حتديد اجلنس          

، 4األرقام  (، وتستعمل مخسة كل الوظائف عدا واحدة        )8،  7،  6،  1األرقام  ( عشرة   يتالوظـائف االثن  
تلك اليت  ). 19،  13،  9،  5،  3،  2األرقام  (عمل ستة كل الوظائف عدا اثنتني       وتسـت ) 21،  18،  15،  10

، هي من بني األقصر     ) وظائف 7، مع   20،  14،  12؛ األرقام   6 مع   11الرقم  (تعكـس أقـل الوظائف      
ـًا، وهي ضعيفة نسب   ًداج من ] األديب[ يف احلبك السردي، مع أهنا تشترك باجملموعة احملددة للجنس           ي

 .لتكريس واملناصرة والشرعنة والتقوىثيمات ا

 تكريس النصب التذكاري) 1/ 3/ 1/ 2
ـًاختـدم بعض قصصنا كنصب تذكارية للملك، يف حني أنّ قص           ] وقف[ أخرى هي تكريس     ص

ـًا من النقوش الواحد والعشرين يف شكل سرية ذاتية،             . ملكـان عـبادة    جيري تقدمي ثالثة عشر نقش
تقدم مثانية نقوش قصة امللك بضمري      . املوضوع] دور[إضافة إىل   حيـث يلعـب امللك دور املؤلف        

، احملفور على متثال للملك، يقدم صيغة       )13رقم  (فرقيم إدرمي   ]. املفرد الغائب [الشـخص الثالـث     
. بوضع األسطر اخلتامّية يف بالون كاريكاتوري خيرج من فم امللك         ] املفرد املتكلم [الشـخص األول    

 .ايت، فإن بعض هذه النقوش من املرجح أن تكون قد كتبت بعد الوفاةبرغم الشكل السريوي الذ

 شرعنة املَِلك) 2/ 3/ 1/ 2
). 21رقم (يعرف خطاب الشرعنة امللك يف العادة بأنه ابن وحفيد امللك السابق أو امللوك السابقني   

 سّيده  بأن) 15رقم  (جيادل أزاتيوادا   . بعـض القصـص يسـتعمل املناسبة للدفاع عن شرعية معززة          
إىل أبيه،  ) 20رقم  (ركيب  -على حنو مشابه، يشري بار    . هو أواريكو، ملك الدانونيني العظيم    ] نصريه[

مع ذلك، يلجأ آخرون إىل اآلهلة لتعزيز       . ملك مسأل بوصفه التابع للملك اآلشوري العظيم، تغلتبلصر       
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، وبذلك يربط » اآلهلةاللذان أحبتهما«إىل أبيه وجده بوصفهما     ) 8رقم  (يشـري قورش    . اّدعـاءاتكم 
إىل سيده األعلى، امللك احلوري براتارنا،      ) 13رقم  (على حنو مماثل، يشري إدرمي      . شرعيته بسيد إهلي  

ـًابوصـفه السـيد التقليدي ألسرته، ويعرف نفسه أي         ] هدد/ َحَدد[ابن إمللما، خادم أدد     « بأنه   ض
لقابه امللكية لدعم الشرعية، يقدم     فخامة أ ) 4رقم  (يف حني يستعمل أسرحدون     . »وهـبات وعشتار  

، تكون اّدعاءات   الكتابيف  . وأب جمهول ) عذراء(بن كاهنة   اسـرغون والدتـه اإلعجازية بوصفه       
ـًاالشـرعية هي األكثر وضو      »إسرءيلأمثال سليمان، ابن داود، ملك      « يف تقدمي األمثال بوصفها      ح

1: 1اجلامعة   (»كلمات املتكلم ابن داود، ملك أورشليم     « بأنه   ، أو تقدمي سفر اجلامعة    )1: 1األمثال  (

ـًايقـدم بعـض املؤلفني عملهم خبطابة أقرب إىل خطابة زكور، الذي جيادل دفا             ).   عن الشرعية   ع
هذه هي كلمة يهوه اليت أوحى هبا إىل هوشع بن بئريي «اإلهلـية، إىل حٍد كبري كما يف سفر هوشع،      

هذه هي كلمة يهوه اليت     «، وسفر صفنيا،    )1: 1هوشع   (». .ا ويوثام   يف أثـناء حكم كل من عزي      
 ).1: 1صفنيا  (» . .حزقيالأوحى هبا إىل صفنيا بن كوشي بن جدليا بن أمريا بن 

 الرعاية اإلهلية) 3/ 3/ 1/ 2
به، تقود هـذه الوظيفة يقوم هبا عادةً التصريح بأن اإلله أو اآلهلة احلامية ختتار امللك، تقف إىل جان         

حتول قلوب الناس إىل امللك أو، كما يف نقش         يف املعـركة، تصـغي إىل صلواته، تعهد إليه بامللكوت،           
يعلن امللك نفسه التابع أو اخلادم أو العبد        . ، ختلص من دمار ماض    )19رقـم   ) (Pannamuwa(بانـامّوا   

 .إنه يقدم اإلجالل لآلهلة أو يدعوهم لتنفيذ لعنته. لإلله
وظيفة يف سردية مسرحية، تتراوح اخلطابة من اإليقاعات الشكلية للبيانات الرمسية           بدمـج هذه ال   

رقم (ليم  –يعلن يهدون . حول الوالء للسيد اإلهلي للملك إىل اخلطابة املشتركة بني احلكايات الشعبية          
ـًاجيعل العالقة أكثر محيمية، معل    ) 3رقم  (أنّ مشش هو سيد ماري، لكن أشوربانيبال الثاين         ) 2  نفسه  ن

ـًاكل) 1رقم  (يعتمد نقش سرغون    . لدى اآلهلة ] األثـري [املفّضـل    فتكون .  على احلكاية الشعبّية   ي
على حنٍو مماثل، يدعي    . الوظيفة مستترة يف والدته البطولية ويف اّدعائه أنه حبيب عشتار وبستاين أبيها           

، ُيرىب صموئيل يف اهليكل     كتاباليف  . قد رّباه ) إله مسوات (= > بعل مشيم <أنّ  ) 17رقـم   (زكـور   
 .، يف سفر إشعيا، ويربيه أبوه، يهوهإسرءيلويكرب 

ـًا، الغين الهوت  )21رقـم   (إنّ نقـش ميشـع        واملتحول، جيعل الرعاية اإلهلية العنصر الدرامي       ي
 بعد أن خلصه يهوه من كل أعدائه      «كما يف نشيد امتنان داود ليهوه       . املركـزي لقصة حياة امللك    

تبني . »من كل أعدائه  ] ميشع[محى  «، فإنّ اإلله كوش قد      )1: 22صموئيل الثاين    (»]ومـن شاول  [
مثل يهوه يف السردية    . إسرءيلقصـته ذلـك من خالل سردية جزاء وإعكاس يف حرب ميشع مع              

ة تقطع الثيمة عندما يعود كموش يف النهاية إىل مدين. »يقيم يف األرض«الكتابـّية، فـإنّ كمـوش       
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فمع أنّ ُعمري   .  وابنه وكموش اإلهلي هو تضاد تربوي      إسرءيلإنّ التضاد بني ُعمري     . حورونائـيم 
37إشعيا  (كان عبد كموش وأداة لغضبه ضد موآب، فإنه هو وابنه، مثل سنحاريب إشعيا، متكربان               

يعكس . وش يف مادبا يف مكان كم     يقيمانإهنما  . إذ يتصـرفان بعجرفة يف اضطهاد موآب      ) 21-29: 
 وحضوره يف موآب ُيستبدل     »يفىن إىل األبد  « إسرءيلف. شـر مـوآب السـابق بشكل مضاعف       
 .بكموش، الذي يقيم مرة أخرى يف األرض
 وأورشليم على األدب الكتايب على حنو شامل كما         إسرءيلتطغـى توكيدات الرعاية اإلهلية على       

إنّ اآلهلة ميثلون   ) اليت تقول ( لإليديولوجيا امللكية القدمية     إهنا املقدمة األوىل  . تطغـى على قصة ميشع    
متحى أمساء  . يردد سفر املزامري صوت ميشع ومرنفتاح     . امللكـية احلقة وهم مصدر كل احلكم العادل       

بدالً منهم، ُينصب يهوه على     . حتول مدهنم إىل صحارى وتضيع ذكراهم     . األمـم الشريرة إىل األبد    
 ).8-6: 9امري املز(العرش إىل األبد 

 إعالن فضيلة املَِلك) 4/ 3/ 1/ 2
لنفسه بوصفه  ) 1رقم  (إنّ تقدمي سرغون    . هـذا اإلعالن يوجد يف كل نصوصنا وُيقدم بتنوع غين         

ـًاحبيب عشتار وبستاين أبيها هو األكثر طمو       2رقم  (ليم  -أما األكثر منوذجية فهو تنفيذ يهودون     . ح

يتخذ سبعة من امللوك دور     .  حفّار أقنية، وبّناء، وّممون لشعبه     فهو. لواجـبات ملكية أكثر مقياسية    ) 
اثنان منهم معلمان، أما اآلخرون     . احلـاكم احلكـيم والعـادل واملستقيم الذي حيقق السالم لبالده          

ـًا للشعب، أو أهنم أكثر تواض     »مثل األسرة «فيصفون أنفسهم بأهنم      من أن ينشدوا السلطة     ًدا وترد ع
. هو بريء من كل األذى لبابل ويستمّر يف احلداد عندما ترحل اآلهلة           ) 6رقم  ( نبونيد   إنّ. ألنفسـهم 

يصغي . ، مثل يوسف الكتايب، مقدرة الكاهن أو احلكيم على معرفة املستقبل          )13رقم  (ميتلك إدرمي   
ـًالبعض منهم حيلم أحال   . اآلخـرون، مثل امللوك الكتابيني الكثريين، إىل األنبياء والعرافني          كاشفة  ام

اآلهلة « حىت جتاه    »الرباخلوف من   «تقواه  ) 10رقم  (يصف سوبيلوليوما   . للمستقبل وبعضهم يصلي  
إن دور ميشع كتابع مطيع     . فالطاعة والصدق والكرم والتواضع هي فضائل امللك الصاحل       . »األعـداء 
ـًافهو دو . هو ضمين  ـًا يف تقدمي األسرى قربا     فقط ـًايكون تقواه صرحي  .  العبد املتواضع لكموش   م  ن
تتقاسم قصة شاول الكتابية املغايرة، الذي يرفض أن ينذر أجاج إىل يهوه يف سفر صموئيل               . لكموش
إنّ انعدام تقوى شاول يف القصة الكتابّية       . ، نفس قيمة الدور املتواضع للملك كعبد لإلله       )15(األول  

ـًاعجرفته يتصرف كما لو كان هو نفسه مل       فشاوول، يف   . هو السبب الفعلي لسقوطه من النعمة      . ك
 .]18[ُتصاغ قصة ميشع يف النقش كقصة مثال، مع ميشع كعبد مثايل للملك احلقيقي الوحيد، كموش

 معاناة املاضي) 5/ 3/ 1/ 2
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يف حـني أنّ وظـيفيت السيادة والتقوى تؤمنان كالً من السياق والوقع هلذه السرديات، فإنّ ثيمة                 
ـًاففي صرخة يهومهلك إىل آهلته طل     . تـتح حبكتها  املعانـاة تف   ويف االدعاء بأنه   ) 16رقم  ( للنجدة   ب

مثل موسى  . ، تكون معاناة األول يف احلرب واالفتراء ضمنية فقط        )18رقم  (أوقـف احلرب واالفتراء     
ـًا، يف خطر على حياته، يرمى طاف      )1رقم  (يف سلته يف هنر النيل، فإنّ سرغون الطفل          هدف يف   بال   ي

يوجد التمرد والتآمر يف بضعة نصوص وخيلقان خطوط احلبكة املهيمنة يف قصص            . »األسل«سلة من   
تشرح املعاناة الشر الذي يتعني أن يقهره امللك        ). 21رقم  (وميشع  ) 10رقم  (كٍل من مورسيلي الثاين     

. ؤولة عن القدر البشري   كما يف الكتاب، تكون اآلهلة مس     . إنه يقترب من ثيمة الرعاية اإلهلية     . الصاحل
أن يتعامل مع اآلهلة الغاضبني الذين يغمرون بابل بالطوفان ويرسلون          ) 4رقم  (جيـب على أسرحدون     

ـًارمبا يف قصة موازية مغايرة، يرسل يهوه طوفا       . شعبها إىل العبودية    من  إسرءيل ضد املصريني وحيرر     ن
بنهب اهلياكل  ) Mandeans(، قام املنديون    )6رقم  (يف حكاية نبونيد    ). 15-14اخلـروج   (العـبودية   

على حنو مماثل، وعلى حنٍو هتكمي، يتعامل       . وأمـاكن العبادة، مسببني حزن امللك على خسارة اآلهلة        
، مثل )9رقم ) (Xerxes(إنّ أحشورش  . مع شرانية نبونيد بإعادة آهلة بابل من املنفى       ) 8رقم  (قـورش   
 قصص اإلمكانية الدرامية هلذه     تستنفد ثالث . ن عبادة اآلهلة الشريرة    ويشـوع، يدمر أماك    حزقـيال 
وحده يف يكون ) 7رقم (هو الشاب ذو األفكار اجلديدة، يف حني أنّ نبونيد      ) 13رقم  (فإدرمي  . الثيمة
يغيب أحدمها مدة سبع سنوات     . كالمها جيب أن يفرا إىل الصحراء، مع داود، إلنقاذ حياهتما         . العامل

ـًالدى عودهتما، على شاكلة أوديب، ال ينشدان العظمة نشدا        . مدة عشر سنوات  واآلخر    بل ختلع   ن
ـًاعلـيهما خل   وإخوته السبعون،  ) 19رقم  ) (Pannamuwa(على حنٍو مماثل عندما يقتل والد بّناّموا        . ع

الثة كل امللوك الث  . يصبح وطنه صحراءه على يدي الغاصب للسلطة      . جيـب عليه أن يهرب يف عربة      
كذلك مثل داود، كلهم يكسبون األصدقاء      ). 12: 2املزامري  (جيدون مالذهم على حنٍو مالئم يف اآلهلة        

مثل ميشع،  . بعد صراعات كثرية، يصلون إىل العرش، كقدر كتبه اآلهلة        . ويفـوزون حبـب الشعب    
راب سبعني  مثل شعب أورشليم، لعنهم إهلهم حبكم إرميائي باخل       . تتسم قصة أسرحدون مبعاناة شعبه    

ـًاعا يف قصة ميشع، يقدم هذا املوتيف عن طريق صراعه ملدة          ). 10: 29،  12-11: 25انظر إرميا    (م
ـًاثالثني عا  ـًاي لبالده مدة أربعني عا    سرءيل لتحرير موآب بعد االضطهاد اإل     م  حتت حكم ُعمري    م

ـًاألن كموش كان غاض   ] هلما[وابـنه، الذي تيّسر      تتحدى عجرفة عمري وابنه دور     . آب من مو  ب
 .كموش كملك ومتّد ميشع بدور املخلص

 التوّرط اإلهلي) 6/ 3/ 1/ 2
إذ تكتفي قصص كثرية بإله سليب يقوم بوظيفته        . اآلهلة تؤثر يف العامل مباشرةً يف بعض النقوش فقط        

4رقم  (ون  ويعهد آشور بالسلطة إىل أسرحد    ) 2رقم  (ليم  -فشمش يصغي إىل يهدون   . كنصري للملك 
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ـًاليكون مل) 3رقم (لكـنه يف الواقـع خيـتار أشـوربانيبال الثاين      ).  ، يعلن عهده، وحىت يعطيه ك
ـًايف بعض القصص، متارس اآلهلة أي     . إرشـادات ألجل الصيد    .  أساس وتبدأ حبكة القصة    ًرا أدوا ض

من تدمري بيت   ) 19رقم  (ا  إهنا ختلص بانامو  . باخلشب من لبنان  ) 5رقم  (تطالـبون نبوخذنّصر الثاين     
تنسحبون من املدينة وتتركون اهلياكل فارغة والناس مثل        ). 6رقم  (لقد دّمرت بابل يف املاضي      . أبـيه 

يأمر مردوك قورش بأن يهاجم بابل، ويف النقش نفسه، جتعل رمحته الشعب يرحب             . األموات األحياء 
يف قصص  . بونيد الشرير وحده يعاين اهلزمية    يف قصة قورش، فإنّ ن    ). 8رقم  (مقاومة  من دون   بقورش  

إهنا . تتحكم اآلهلة، مثل يهوه يف سفر اخلروج وسفري امللوك، بكل الفعل          ) 7،  6رقم  (نبونيد اخلاصة   
حتول األرض إىل   . تعطيه البلدان ليحكمها  . تدعـو نبونـيد إىل امللكـية إذ ختتاره إلعادة بناء اهليكل           

جتعل أعداءه يصبحون أصدقاءه وحتطم األسلحة املرفوعة       . ةُتشرف عليه كما يشرف الرعا    . صـحراء 
على حنٍو أقل دراماتيكية، فإنّ َحَدْد حيمي       . جتعل شعبه حيبه وحتدد اليوم لنهاية املعاناة والنفي       . ضدهم

يف قصص أخرى، ختمد اآلهلة . تكون اآلهلة معه يف انتصاره. ويليب له كل مطالبه ) 18رقم (بانـاموا  
تتسبب ). 10رقم  (، وكما يف سفر اخلروج وسفر يشوع، تسري يف مقدمة جيش امللك             )9رقم  (التمرد  

) 17،  15،  10انظر األرقام   (مثة منط سردي مشترك     . يف مـوت العدو بأعداد كبرية وخوفه من امللك        
يهيمن هذا النمط ذاته على     . تعكس اآلهلة ذلك استجابة لصالة امللك املتذللة      . يبدأ بثيمة معاناة املاضي   

، يكون كموش مسؤوالً عن     )21رقم  (يف قصة ميشع    . ]19[ وأناشيد داود يف سفر املزامري     حزقيالقصة  
. »خلّص امللك من كل أعدائه    «إذ ُيصنع الرقيم ويقدم إىل كموش ألنه        . كـل مـا حيدث يف موآب      
عندما كان  بدأ يف املاضي البعيد،     . قصة أعمال كموش يف حياة ميشع     : فالسردية هي تاريخ اخلالص   

ـًاكمـوش غاض   ـًا وغائ ب  أمام  إسرءيلإنه يدفع   . إسرءيل، أمر إله موآب ميشع بأن يأخذ نبو من          ب
إنّ دور كموش يف    . ميشـع يف حياز ؛ يرسله بدوره ضد حورونائيم يستويل على املدينة ويعيش هناك             

ارسه يهوه يف أرحيا، وعاي وجبعون      هـذه القصـة هو أقل إعجازية ودراماتيكّية من الدور الذي مي           
ـًاومع ذلك فإنه يشبه متا    ). 10-6يشوع  ( ـًاخصو (ًدا قصص غزو يشوع يهوذا األقل عد      م  سفر  ص

 ).43-28: 10يشوع 

 النصر) 7/ 3/ 1/ 2
 لآلهلة يف   ًداإنه يدعم دور امللك بوصفه عب     . يكـون النصـر يف العـادة على شر كوين أو متعالٍ           

. السالم مع كل ملك وجيعل الشريرين خاضعني لسلطته       ) 15رقم  (يقيم أزاتيوادا   . د الشر صراعهم ض 
 ًدا، يف حني أنّ إدرمي، مثل رب إشعيا، يضع ح         »احلرب واالفتراء «يزيل ببساطة   ) 18رقم  (إن باناموا   
ا السالح  هذ. إسرءيل، تصف اللغة الالّهوتية النصر وتدمري       )21رقم  ) (نقـش ميشع  (يف  . لـلحرب 

تستبدل سيادة  . باملقابل، تكون عودة كموش إىل األبد     . ًداالسـابق لغضـب كموش مل يعد موجو       
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تستمر القصة يف وصف النصر املتعايل على يهوه مبعارك حمددة          . عمـري السابقة بنعمة حكم كموش     
املتكربات هذه املدن هي املمثالت     . عطاروت، نبو، وحياز  :  مدن يستويل ميشع على ثالث   . كأمـثلة 

خبطابة . يرسل كموش ملكه يف محلة أخرى ضد حورونائيم عندما ينقطع النص          . لكل مدن ديبان املئة   
مشـاهبة، يسـتويل يشوع على مقدة ولبنة وخليش، قبل أن يتابع إىل عجلون، وحربون ودبري لينهي                 

 عالقة  إنّ عالقة يهوه بأرض كنعان توازي     ). 43-28: 10يشوع  (بتلخـيص يعـيد صياغة ما سبق        
ـًاميكن ربط املنظور الالّهويت لقصة ميشع أي      . كمـوش مبوآب    بكيف أجرب داود فلستيا وموآب      ض

14: 8صموئيل الثاين  (»وكان يهوه ينصر داود حيثما توّجه«: وآرام ومحاة على أن تصبح تابعات له 

 ).1: 22؛ انظر 

 إعكاس املصائر) 8/ 3/ 1/ 2
تبني عناصر اإلعكاس مقدرة امللك على إعادة تأسيس اخلليقة         ضـمن إيديولوجيا النقوش امللكية،      

إنّ . فمن املعاناة يأيت اخلالص   : تكون وظيفة هذا العنصر مقرونة مبعاناة املاضي      . الربكمـا قصـد     
يف حني يفتقر كثري    . املقـدرة على إعكاس مصري املقهورين حتدد قدرة امللك على وسم العامل مبشيئته            

ـًا إىل هذا العنصر، تؤكده كل النقوش الكربى، األكثر اتسا         مـن النصوص القصرية    إنّ الصفات  . ع
إذ جيري التعبري عن    . ة هلذا العنصر هي أساس ويف كثري من األحيان جيري تقدميها بأمناط ثابتة            رافـي اخل

31ظر إرميا   ؛ ان 18رقم  (اجلديدة، كما عندما يستعيد باناموا خصوبة األرض        اخلليقة اجلديدة والبدايات    

يف السـردية الكتابّية، حييط اخلطاب حول قلب التوراة بالتنويعات الكثرية على نشيد اإلنسان      ). 12: 
رقم (تعرب بضعة نقوش سورية عن مقدرة امللك على جلب احلب والرعاية اإلهليني إىل تابعيه               . البائس

هلية يف عودة اآلهلة إىل     ، جيري إظهار هذه الرمحة اإل     )4رقـم   (يف قصـة أسـرحدون      ). 19،  15،  14
باملقهورين عن  ) 13رقم  (يعتين إدرمي   ). 7،  6،  3كذلك رقم   (هياكـلهم وإعادة استيطان اخلرائب      

 .طريق توطني البدو، وحتسني السكن وإعادة تأسيس عبادة أجداده
جيري اختيار إعكاسات حمددة    . إنّ الـتوازن والرد باملثل يسمان اإلعكاسات يف كثري من األحيان          

ُيحّول انعدام األمن إىل    ). 4،  3رقم  (ُيحررون  دون  بفاملتمردون خيضعون؛ واملسَتعْ  . لـتالئم قصـتها   
، 1رقم  (ُتنهض الوديان وتسوى اجلبال     . يشق طريق إهلي عرب القفار     عندماُتحول معامل األرض    . أمون

ـًاُيحول العامل اجتماع  ). 5-3: 40؛ انظـر إشـعيا      5،  4 زاتيواد البلدان الغربية ليعيد     عندما يقهر أ   ي
ـًامينح أحشورش املوتيف اجتا   ). 15رقم  ( يف الشرق    اتوطيـنه  ـًا كون ه  ببساطة جبعل كل ما كان      ي

ـًاسي فهو ال يعكس معاناة    ). 8رقم  (يؤكد قورش الصفة املتعالية لدوره كمخلّص       ). 9رقم   (ًدا جي ئ
 .شعبه فحسب بل يبعث املوتى من قبورهم
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 خلق الصِّْيت) 9/ 3/ 1 /2
ـًايعرب نصف النقوش متا    للملك، وهو موتيف تصفه    ) التخليد/خلق االسم   ( بصراحة عن هدف     م

تشكل إجنازات امللك   ). 9-1: 11التكوين  (قصـة برج بابل بأنه التكرب البشري الذي يتعني إذالله           
ـ    بروح . ]20[ه يف مآثره الفاضلة    يف النقوش امللكية اآلشورية، مع كل ملك يبز سلف         ًراوصـيته عنص

يف الكتاب، يساعد جماز    . خلفاءه إىل أن يفعلوا كما فعل هو      ) 1رقم  (االقـتداء، يدعـو سـرغون       
. احملاكـاة هذا يف بناء سفر امللوك الثاين، حيث يسري امللوك يف طريق داود أو يف درب يربعام الشرير                 

أما اآلخرون، أمثال   ). 2رقم   (»ء حدائق احليوان  مثل بنا «يتكـلم قليل من امللوك عن املآثر العظيمة         
يستخدم ). 20،  19رقم  (، فيتكـلمون عن اعتراف األمم أو امللوك العظام هبم           )8رقـم   (قـورش   

ـًامعظمهـم دور الـبطل، أو موتيف االبن األصغر س          ، الذي ينطوي على موقف بطويل، لتعزيز       ن
) 1رقم  (مل سرغون ميالده كمؤشر على العظمة       إذ يستع . روابطهـم الشخصّية بالبطوليني واإلهليني    

ـًايتكلم أي  ابن وحيد، واحد مبفرده يف     «أنه  ) 7رقم  ( عن أبيه بوصفه جمهوالً، مثلما يدعي نبونيد         ض
، الذي  »ابن ال أحد  «كالمها موجودان يف تراث الوصف الذايت املشهور لنبوبلّصر بصفته          . »العـامل 

 تلقد اختار . ]21[جداريات تروي مآثره البطولية   ) 3رقم  (انيبال  رسم أشورب . أسس ساللته اخلاّصة به   
إنّ قورش، مثل   . ، وموسى وداود ألجل العظمة    !]إبراهيم[اآلهلـة معظـم امللوك أمثال نوح، أبراهام         

، ]حدد[ُتربط أفكار إدرمي اخلاّصة باإلله هداد       ). 8رقم  ( إهله   »صديق«، هو   !]إبراهـيم [أبـراهام   
مثة ). 17: 18التكوين  !] (إبراهيم[، الذي جلأ إليه، مثلما جلأ يهوه إىل أبراهام          قـارىء قلوب البشر   

ـًاصـفة متعالـية أي     ، ودوره  »ملك أبدي «بأنه  ) 5رقم  ( ينطوي عليها اّدعاء نبوخذنّصر الثاين       ض
مثة صفات إهلية مشاهبة قد ينطوي عليها اخلوف الذي يتملك أعداء سوبيلوليوما            . كمخلـص لشعبه  

ـًامل) 15رقم ( يكون أزاتيوادا ]22[).10رقم (منه  ـًامبار (ك  .ًراوبا) ك

 الِبناء) 10/ 3/ 1/ 2
هذان النشاطان يدالن على االزدهار والسالم عندما       . يعـود بناء وترميم اهلياكل إىل هناية احلرب       

ـًا يف مسائه وكل شيء صحي     الربيكـون    جذوره هذه  .  كل ملك  إنه جزء من جمد   .  يف هذا العامل   ح
الثـيمة عميقة عمق جذور قصة غلغامش، حيث يتكلم املؤلف، الذي خياطب مجهوره مباشرةً، عن               

. إنه يتكلم عن معبد إنانا وعن املغامرات اليت نقشت على رقيم. أسـوار أوروك الـيت بناها غلغامش    
يف هناية  . ]23[مش العظيمة يدعونـا الراوي إىل أن نشاهد اآلجر املشوي اجلميل وأن نتذكر مآثر غلغا            

املغامرة اليت دعا الرقيم التذكاري لغلغامش املؤلف إىل روايتها، يدفع غلغامش سائق قاربه اخلاص إىل               
بوصف لترميمات ضفيت هنر    ) 2رقم  (ليم  -ختتم قصة يهدون  . ]24[اإلعجـاب بنفس هذا اآلجر اجلميل     

املعابد ويقيم املهرجانات، يف حني   ) 3رقم   (ينصب أشوربانيبال الثاين  . الفـرات وبـناء معبد لشمش     
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) 6رقم  (خيتم أول نقش لنبونيد     . بناء أسوار بابل ويستعيد هيكل إساغال     ) 4رقم  (يعـيد أسرحدون    
فيفتتح به وهو   ) 7رقم  (أما نقشه الثاين    . بوصف ملختلف مشاريع البناء، مبا فيها إعادة بناء معبد بابل         

مدينة أزاتيواديا  ) 15رقم  (يبين أزاتيوادا   . اء املعبد يف حران وخيتم بإكماله     حيلم بأنه متّ اختياره إلعادة بن     
يعيد بناء مدينة هزراح    ) 17رقم  (على حنٍو مشابه، فإنّ زكور      . ويشـترع تقـدمي القـرابني إىل بعل       

ـًايبين على حنٍو أكثر تواض    ) 16رقم  (ودفاعاهتـا ويشيد املزارات، يف حني أن يهاوميلك           اـً مذحب ع
ركيب الوظيفة -يتجاهل بار.  ويقدم القرابني إىل اآلهلة  »املدن والقرى «) 18رقم  (يبين باناموا   . لـبعل 

إنّ سليمان، بعد   ). 11: 5صموئيل الثاين   (الدينـية هلذا البناء ويبين قصره اخلاص به، كما فعل داود            
قارن (ته أكثر فخامة     سنة أخرى جلعل بي    ة عشر قضـاء سبع سنوات يف بناء بيت يهوه، يستغرق أربع         

، مثل نصوص   )21رقم  ) (رقيم ميشع (ُينصب  ). 12-1: 7 بسفر امللوك األول     22-15: 6امللوك األول   
إنه يصلح  . يف القصة، يبين ميشع بعل ميون وكرييات حامي       . نبونيد، لتكريس حرم مقدس يف كرشوه     

عندما يستويل على حياز، يبين     .  إىل يهوه   األشياء اليت تعود   ًرا، مدم موآبالعـبادة ويستعيد عبادة إله      
ـًاكرشوه، وآروئري وطري   إن خط حبكة القصة يربط ثيمة      . يعيد بناء بيت باموت وبزر    .  يف األرنون  ق

). 9: 5صموئيل الثاين   (البناء بالنصر يف احلرب، كما ُتربط قصة مشاريع بناء داود بإخضاع أورشليم             
ـًاهو أفضل ارتبا  ) 51-15: 5لوك األول   امل(إنّ إنشـاء سـليمان معبد أورشليم          حىت بثيمة اإلعمار    ط

 .بوصفه تقوى

 إعالن البشارة) 11/ 3/ 1 /2
يكون يف العادة   . هـذا العنصـر الثيمي احملدود يسم األحداث بوصفها جزًءا من املخطط اإلهلي            

ـًاتاب ـًا لثيمة السالم املتعايل أو اليوتويب، مع أنه ميتلك أي         ع إنه يتبدى يف إشارات    . فات مستقلة  ص ض
ـًاخاصة من اآلهلة، يتم حتديدها غال     ] آيـات [  من خالل األعداد، ما يسم تبعية القصة ملصري تقرره          ب

ختلق تنويعات هذا العنصر إعكاس القدر      ) 4رقم  (يف سردية أسرحدون    . اللعنة اإلهلية أو الربكة اإلهلية    
يف مواز قريب، سبق ذكره، حيدد      . »ألجل عهد أسرحدون  «إنه مبدأ هاد    . مـن العقاب إىل الرمحة    

ـًايهـوه سبعني عا    ـًا، موس )11: 25إرميا   (إسرءيل لسيب   م  لتشمل هالك العامل كله     إسرءيل لعنة   ع
مـثل سـفر إرميا وسفر امللوك، يتكلم أسرحدون عن الغضب اإلهلي وكما يف سفر               . ]25[بالسـيف 

، يندم على خمططه    )22-21: 8التكوين  (إنّ مردوك، مثل يهوه     . ن شر خمطط اإلله   التكوين، يتكلم ع  
ـًالـتدمري بابل ويكون رحي     ، فيعكس قدر املدينة وينهي عشر سنوات ضمنية من اخلراب بتدشني           م

فاملفتاح إىل  . ]26[يف العام احلادي عشر عندما يدعو بطل القصة إىل عرش آشور          ] من السيب [العـودة   
. عندما يتردد أسرحدون، تشجعه اآليات اإلجيابية يف دوره كمخلّص        : ]27[ اإلهلي هو يف األعداد    املصري

ـًاإنّ توقيت املصري ميكن أي     إىل هناية سنواته العشر    ) 7رقم  (يشري نبونيد   .  أن يكون انتقاالً للحبكة    ض
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. ]28[تسم بسماحة اإلله سني   ، الذي ي  اليوم املقّدر يف القفر على أهنا حتدث يف       ] التـيه [مـن الـتجوال     
 . نبونيد استعادة بابليهيءباكتمال الوقت، ينقلب القدر، ف

ـًاتصف نصوص أخرى العهد األخري، اهلدف املطلق حلكم امللك بأهنا بركة مقصودة إهل              يهيء. ي
ـًانبوخذنّصر زم  إهنا تظهر أنّ قوى    . )6،  5(الوعود حبكم أبدي أو دائم شائعة       ). 5رقم  ( من السالم    ن

). 8رقم  (إنّ القدرة اآلخروية هلذه الثيمة إمنا يوحي هبا قورش          . الشـر قـد هزمت على حنٍو حاسم       
إشعيا (فالفرح والوجوه املشرقة من كل أحناء البالد تالقي اخلرب اجليد ملردوك الذي ينطق باسم قورش                

 أرض كانت ميتة، وهو ما يسم الهوت        كما يف الكتاب العرباين، يعيد قورش احلياة إىل       ). 1-13: 45
ـًااالنبعاث الذي ميارس أي  .]29[الكتابيف ] السيب[ يف أسطورة النفي ا كبًريًرا دوض

 االسالم أخًري) 12/ 3/ 1/ 2
هذا هو  . الثيمي حالة سالم يوتوبية، شاملة، متعالية عادةً      > شلوم<= سالم  ]الـ[ميـثل عنصر    

بأنه قد فتح كل البلدان من دجلة إىل لبنان ) 3رقم ( تصريح أشوربانيبال إنّ. هـدف حكم كل ملك   
حكم كل املماللك   «فمثل سليمان الكتايب، الذي     . ومن سبنات إىل أورارتو يكشف عن سالم يوتويب       

، فإنّ  )1: 5امللوك األول    (»كل الطريق املمتد إىل حدود مصر     : مـن الفـرات إىل أرض الفلسـيت       
إنه ميتلك حكمة سليمان؛ يبين قصره وحديقة فردوسه؛        . ة تصل إىل حدود العماء    ألشـوربانيبال مملك  

 .إنه يصطاد ويدّجن احليوانات الربية
) 2رقم  (ليم  -يسم يهدون . ميكـن التعبري عن ثيمة السالم، كما رأينا، من خالل وظائف أخرى           
تتسم قصة أسرحدون   .  أبدية التعايل والدميومة بتوسيع مملكته إىل اجلبال، وتوحيد املنطقة وفرض جزية         

ـًاأي) 4رقم  ( إذ سيدوم بيته وبابل واملعبد إىل األبد وسوف حيكم حىت يهرم؛ إنه            .  بالسالم املتعايل  ض
هذه الوظيفة املعطاة إىل أسرحدون تردد صدى الدور الذي         .  لشعبه »غرسة احلياة «يصف نفسه بأنه    

يقود يهوه نبيه إىل نبع اهليكل املانح للحياة وأشجار          يف رؤياه اليوتوبية، حيث      حزقـيال يسـند إىل    
ـًا ميًرااحلـياة، اليت تظلل حب   يف تنقيح العهد اجلديد هلذا املشهد، عندما ). 12-1: 47 حزقيال( حمّوالً ت

، يقوم الكبش املسيحاين بدور     الربتـتوىل شـجرة احلياة دور اهليكل بوصفها اهلدف من ملكوت            
ة من بني احلكايات األكثر     رافيإنّ أسرحدون، الذي كانت حكاياته اخل     ). 5-1: 22الرؤيا   (أسرحدون

إنه ). 3: 1املزامري  (شجرة ال تذبل أوراقها     : شـهرة يف العصور القدمية، هو الرجل البار لسفر املزامري         
ـًامثل سليمان الشاب، يقيم حكم عدٍل يكون أبد    . غرسة احلياة لشعبه   5، 28-16: 3وك األول املل (ي

 :7-12.( 
وأوىل قصص نبونيد   ) 5رقم  ( يف قصة نبوخذنّصر     شالومإنّ العرش األبدي والساللة الباقية يسمان       

على ُحنوه  ) 14رقم  (ففي حني يشدد نبوخذنّصر على سعادة وُسلمية حكمه، ويشدد قلمو           ). 6رقم  (
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 مثل رب داود، سيعطي مردوك نبونيد .وحب الشعب له، يركز نبونيد على سلطته ومشيئته يف احلكم 
حب [يشترك نبونيد بإيثار داود     ). 6: 18،  3: 1انظر املزامري   (فمردوك يسمعه   . كـل ما يرغب فيه    

: 22، 26-25: 15انظر صموئيل الثاين  (وصالته من أجل حكم مديد إذا رغب مردوك يف ذلك           ] الغري
مع داود، متنح   ] حدث[كما  . عادة املعبد حول ثيمة است  )7رقم  (تـتمحور قصـته الثانية      ). 5: 23،  7

إنّ تعايل انتصاره إمنا يدلّ     ). 1: 22،  9: 7انظر صموئيل الثاين    (اآلهلـة نبونيد النصر على كل أعدائه        
كل ملوك  ). 22: 22؛ صموئيل الثاين    4: 2انظر صموئيل األول    (عليه حتطيم أسلحة األعداء األبديني      
تعود اآلهلة  ). 24،  1: 10انظر امللوك األول    (يرسلون إىل سليمان    العامل يرسلون رسائل الصداقة، كما      

بعد أن يهزم ملوك الشمال، يكاىفء نبونيد       !] إبراهيم[مثل أبراهام   . إىل هياكـلها يف الوقـت احملدد      
إنّ قصة إدرمي   ). 24-21: 14التكوين  (رجالـه بسـخاء، لكنه يعود إىل البيت نفسه من دون تغيري             

ـًامللك حيكم آالالخ ملدة ثالثني عا     ال جتعـل ا   ) 13رقـم   ( ـًا تضع ح      م  ًدا كاملة وحسب، بل أيض
كل األشرار، حيول الشريرين رعايا     ) 15رقم  (يفىن أزاتيوادا   ). 9-1: 11؛ إشعيا   18انظر رقم   (للحرب  

 متتزج إعكاسات احلظ اليت تدل على جناح امللك واملباركة اإلهلية حلكمه بسالسة مع            . ويذل األقوياء 
كالمها مينحان  ) 19رقم  (وباناموا  ) 15رقم  ( هكذا فإنّ أزاتيوادا     سالمعناصـر االنـبعاث املعربة عن       
إنّ قورش، . سومر وأكاد من املوت، ما يعكس غياب اآلهلة) 8رقم (احلـياة لشعبيهما ويبعث قورش    

 ملك العامل الذي    يقدم نفسه بصفته  ) 4: 5؛ ميخا   5: 9انظر إشعيا   (قتال  من دون   الـذي يفتح بابل     
ـًامل): 28: 89،  8: 2املزامري  (حتـبه اآلهلة     على حنٍو مشابه،   .  عادالً، مينع عصابات الرعب والرقيق     ك

والكل خيشى  ) 10رقم  (قتال عندما يلتمس العدو املغلوب السالم       مـن دون    يفـتح سـوبيلوليوما     
بالنسبة ). 15-1: 9انظر يشوع   ( السالم   يتدافع أسراه، الذين ال حصر هلم، إىل إقامة       . سـوبيلوهيوما 

ـًايف حني تؤكد كل نصوصنا تقري     . ، فإنّ السالم هو هبة من الربة بعالت       )6رقم  (لـيهوملك     على  ب
، مع إعادة تنظيمهما احلكم     )20رقم  (ركيب  -وبار) 19رقم  (ثـيمات االزدهار، فإنّ قصيت باناموا       

ـًاتطابوالثروة واحلكمة، توازيان على النحو األكثر  5-4امللوك األول ( سالم وازدهار عهد سليمان ق

.( 
فامللكوت، وحضور اإلله،   . مية اليت تعكس هدف السالم اليوتويب يف الكتاب       يتكـثر العناصر الث   

واخللق اجلديد، ورؤية املسيح املتعايل واجملازات األخرى اليت تعكس والدة أورشليم اجلديدة، واحلكم             
تقدم القبسات  . حكم سليمان أو بناء أو إعادة بناء اهليكل، تشترك هبذه الثيمة          األبدي لداود، ومهابة    

ـًااملفقودة أي] الفراديس[التهكمـية، املوجهـة باحلبكة، لليوتوبيات        أصداء مهمة هلذه الوظيفة يف ض
 .السردية الكتابية

 تارخيية سري قدمية) 4/ 1/ 2
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ـًا غال مـع أنّ هذه الشهادات، اليت تفتقر إىل اإلثبات          هاّمة لتأريخ األحداث،    ر، ال تقدم مصاد   ب
متتلك ارتباطاهتا الوثيقة باألدب الكتايب     . فإهنا تساعدنا مع تاريخ األدب القدمي وبعض ثيماته املركزية        

إنّ ما هو ذو أمهية أكرب من النتف القليلة من املعلومات التارخيية اليت             . حغـىن مل يلق هنا سوى تلمي      
إهنا تشرح  . مهـا هـذه النصوص النصبية هو إمكانية الوصول اليت متنحها إىل إرث أديب وفكري              تقد

غويب أم نبونيد، على    -فقصة أدد . التقنـيات واألمناط والعناصر األدبية اليت يشترك هبا التراث الكتايب         
غويب، السائرة يف   -إنّ أداد  .]30[سـبيل املـثال، تستعمل لغة تقوى جمازية غنية شائعة يف سفر املزامري            

كانت تعبد اآلهلة سواء يف السماء أم       ). 3: 22املزامري  انظر  (طريق الرب، تصلي ليل هنار إىل اإلله سني         
فلكي تسترضيهم كانت ترتدي اخليش املمزق، مثل ملك نينوى         ). 53: 89انظر املزامري   (على األرض   

وقّدمت هلم الطعام   ) 27-26: 22مري  انظر املزا (لقد سبحت لآلهلة    ). 5: 3يونان  (يف قصـص يونان     
ـًا وتسعني عا  ةعـلى مـدى مخس     ـًا دين ـًاتعكس هذه املوتيفات عامل   ). 17: 17انظر التكوين    (م  ي

ـًامشتر  .]31[ وينبغي أن توجه قراءتنا لكل من النصوص الكتابية ونصوص الشرق األدىن القدميك
إهنما . يف بناء السرديات املتسلسلة   ] ستخدمةامل[تشـترك قصـتا أسـرحدون وميشع بالتقنيات         

على سبيل املثال، بعد اإلشارة     . تساعداننا يف فهم كيف متّ جتميع سفر امللوك الثاين كتاريخ متماسك          
يستويل على  . ، يعدد ميشع انتصاراته يف سلسلة من القصص النموذجية        ل الكامل إسـرءي إىل تدمـري    

فسح الطريق إىل القصة األعقد لغزو عطاروت، وهي مدينة بناها          هذا ي . ميون وكرييات حامي  -بعـل 
 مع اإلستيالء على    إسرءيلتستمر قصة إذالل    . يلي ذلك غزو نبو بأمر من كموش      . إسـرءيل ملـك   

ـًا أي إسرءيلحيـاز، اليت بناها ملك       ىل  تسمح للقصة باالنتقال إ    إسرءيلهذه اإلشارات إىل مدن     . ض
ُيحتفل بالسالم عندما حيكم امللك مئة مدينة، مع عدد مساٍو من القصص اليت             . مشـاريع بناء ميشع   

 .يتعني ختيلها
فإنّ هلا  . بسبب صفتها األخالقية العالية   . ]32[تطّور القصة احلتية حول تلفينو سلسلة سردية مشاهبة       

صة بصوت تلفينو وتؤطر أحداثها يف      تبدأ الق . أوجه شبه أكرب حىت بسرديات أسفار صموئيل وامللوك       
بـتعداد عهـود أسالفه السبعة، يظهر أنّ اخلالفة على العرش يقررها منط مكّرر من القتل                . املاضـي 

 يل لكنين   ًرافعلوا ش «:  حول حب املرء عدوه    ًراإنه يقدم مثالً منو   . والدسيسة يف بالط األسرة امللكية    
. ليشرح مثالً ) parable(األخري من هذه السلسلة القصصية أمثولة       يستعمل القسم   . » هلم ًرالن أفعل ش  

. حياكم املتآمرون وحيكم عليهم باملوت    . حتاك مؤامرة كبرية ضد تلفينو، يقتل من خالهلا أبوه وإخوته         
4؛ ميخا   4: 2إشعيا  ( بأنبياء العهد القدمي     ًراإنّ تلفينو، منذ  . ومع ذلك، فإن تلفينو يعكس مصري القتلة      

 .حيرر السجناء بأخذ أسلحتهم واستبداهلا بنري فالحة) 10: 3، انظر التهاليل 3: 
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إنّ تلفيـنو، الـذي ُيواجه باللعنة بسبب الدم املسفوك يف األسرة امللكية، وهو ما يفسره األنبياء                 
ـًاكمكاىفء حلمام الدم يف حتوسا يصدر مرسو        إنه حيّرم العقاب اجلماعي   . ، بناًء على مبدأ أخالقي    م

فالقاتل هو الذي سيدفع مثن جرميته، وليس بيته        . إىل األبـد وحيصـر الثأر لدم القتيل بالرجل القاتل         
 ملشكلة اإلدانة اجلماعّية وُيردد يف ختام قصة داود حول          حزقيالإنّ حل تلفينو هو نفس حلّ       . وأوالده

: 31إرميا  (كما يف ميثاق إرميا اجلديد      ). شخصية داود يف القصة والنشيد    ) 3/ 3انظر أدناه،   (ثيمة املصاحلة   
لن يعود األبناء   ). 18 حزقيال( للثأر بالدم واالنتقام     ًدا أخالقية جديدة تضع ح    حزقيال، يقّدم   )29-30

إنّ املثل الذي يقدمه سفر التثنية كقانون       . فاآلمث الذي يتوب سيحفظ حياته    . يدفعون مثن آثام آبائهم   
إهنا .  يف حتول هنائي تقتضيه معاناة نفي أورشليمحزقيالقفر يشرحه كل من إرميا وإهلـي ُسـّن يف ال   

إهناء سلسلة االغتيال   : تعكس خط احلبكة واملوتيف واملنظور اخلاّصة اليت تشترك هبا القصة احلتية، أي           
يد واضح  يف قصة امللك أمصيا ملك أورشليم، يشرح سفر امللوك ويقتبس هذا املثل يف ترد             . امللكـي 

20: 12امللوك الثاين   (يف اململكة   ) regicide(ه بإهناء قتل امللوك     ييرد أمصيا على اغتيال أب    . لقصة تلفينو 

 ): 4التكوين ( بذلك جداالً طويالً حول االنتقام بدأ يف قصة قايني ـًا، خامت)22-
ولكنه مل يقتص من أبنائهم     . لكقتل رجاله الذين اغتالوا أباه امل     ) أمصياه(وعندما استتب املُلك يف يده      

ال يقتل اآلباء بذنب البنني وال ُيقتل       : عمالً مبا هو وارد يف كتاب شريعة موسى، حيث أمر يهوه قائالً            
 ).16: 24؛ التثنية 7-5: 14امللوك الثاين (البنون بذنب اآلباء، إمنا ُيقتل كل إنسان مبا جنت يداه 

التقنيات السردية وموتيفات وثيمات القصة الكتابية كانت       يظهـر عرضنا لإليديولوجيا امللكية أنّ       
إنّ فضائل التواضع والعدالة االجتماعّية     . سرديات كتابية  أي   قائمـة بشـكل ثابـت قبل أن تكتب        

إنّ ما ينقصنا مع ذلك هو أن نبني كيف . واالسـتقامة كلها عالمات تقوى موّجه حنو ملكوت مثايل       
ستتم . ة الشرق األدىن القدمي جيري دجمها وحتويلها يف تطوير موسع وإبداعي          أنّ الثيمات الكبرية ملثالي   

 الربدور امللك بصفته ابن ) 1: معاجلة ثالث ثيمات هلا جذور يف األسطورة القدمية يف الفصول التالية          
ركز ترابط التجدد واالنبعاث لشرح تربية ت) 2. واحملـارب اإلهلي، الذي حيفظ غلبة اخللق على العماء        

ـًادور امللك بوصفه معان   ) 3. عـلى دور امللـك يف تـأمني اخلصب واحلياة          ؛ حيول عامل   ]ًدامكاب [ي
ـًاهذه العناصر، املدجمة يف عامل قصة ونشيد الشرق األدىن القدمي، ختلق خطا           . العـنف   حول املتعايل   ب

-قيامي وملك ] دّيان[صية قاٍض   إهنا ُتلخص هذه يف شخ    . يرتكز على العدالة واحلياة اخلالدة والسالم     
 .خملّص مغّير للعامل
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 أسطورة احملارب القدوس القاهر) 2/ 2

 متاسك السردية الكتابّية) 1/ 2/ 2
إنّ فهم السبب يف أنّ قصة بعينها ُتحكى هو حاسم يف تعريف ما هو جوهري يف التعريف الذايت                  

.  من العناصر األساس الطاغية يف هذه اهلوية       ًدا لقد حدد الفصل السابق عد     .لـلهوية اليهودية املبكرة   
ـ  ـًا للطبـيعة الثانوية لتراثنا، فإنّ قدرة نصوصنا على محل املعىن تتجاوز دائ            ًرانظ  مقاصد املؤلفني   م

تعمال التراث، ويف   عندما يتأمل املرء املعاين الضمنّية إلعادة اس      . الكتابـيني والثقافة اليت كانوا ميثلوهنا     
الواقـع كـل فعل تأليف ينطوي على ذلك، فإنه حيتاج إىل تأّمل أننا، ككُتَّاب، نكتب ما ال نقصد                   

ـًـا متا ـًانفوسنا ليست هي نفوسنا متا    : م إنّ خلق اهلوية املتضمَّن يف بناء التراث ليس من السهل          . م
ينظر هذا الفصل إىل    . ويعيد استعماله الـتحكم بـه، بل هو معتمد على التراث الذي يعيد تفسريه             

فموتيف . الترابطات الضمنية لبعض املوتيفات الكتابية اليت نشأت من األسطورة الشرق أدنوية القدمية           
ـًاالعنف املرتبط بقصص اخللق ُيربط رب      ـًا وثي ط إنّ الغضب  . الرب بالوظيفة التربوية ملوتيف غضب      ق

ـًااإلهلي دو  ، )3: 2-1: 1التكوين  (مع ذلك، يف قصة اخللق يف سفر التكوين         . فز الفهم  هو الذي حي   م
يكـون الغضب اإلهلي والتدمري غائبني، ويف أحسن األحوال متضمنني إىل حد بعيد من خالل إشارة                

ويف سلسلة القصص اليت تليها،     ) 24: 3-4: 2التكوين  (إهنما يدخالن السردية يف قصة اجلنة       . ضمنية
 .الطوفانباألخص سردية 

خضـعت الثـيمات واملوتـيفات املركزية املشتركة بني تراثات الشرق األدىن القدمي لفترات من               
. فقد جرت العودة إىل األدب األقدم يف الفورات احلماسية األثرية لعصر النهضة           . الشعبية واالحنطاط 

ة كهذه متيل إىل    ، على سبيل املثال، قد بشر بنهض      ) ق م  539-559(إنّ عهـد حكم نبونيد على بابل        
الثـيمات والـتراثات البابلية القدمية والسومرية، بطرق عديدة شبيهة بنهضة العهد اآلشوري يف أثناء               

ة، رافيبقيت القصص اهللنستية وأساطري سنحاريب وأسرحدون اخل      ). 627-668(حكـم آشور بنيبال     
ـًامـثل أساطري اإلسكندر، يف مركز البؤرة األدبية قرو         لزمن بعد أن اختفى هذان امللكان عن        من ا  ن
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ـًاكان ملصر أي  . مسـرح التاريخ    حركاهتا النهضوية، اليت لعبت فيها الساللة الثامنة عشرة وعهد          ض
ـًاكانت مكتبات العامل القدمي، وخصو    . ا كبريً ًراعمارنة دو  ـًا مكتبة اإلسكندرّية، نتا   ص  ملثل هذا   ج
. إلنتاج األديب قد قّوض التسلسل الزمين واحلدود اجلغرافية لألدب القدمي         إنّ تأثريهـا يف ا    . الـتفكري 

يشمل فهم  . ]1[فالـروابط املشتركة لألدب العاملي كانت سائدة قبل اآلن عن طريق العهد اآلشوري            
إعـادة اسـتعمال الـتراث تفحص كيف يفسر النص التراث واملوتيف والعامل الفكري الذي يعاد                

ـًا اجلديـد، املسـتقل ظاهر     فالسـياق . اسـتعماله  ليست . ، يتمتع يف أحسن أحواله بسالمة هشة      ي
الكرونولوجيا املشتركة غري متضمنة يف تقاسم التراثات فحسب، بل إنّ الفهم والوظيفة املشتركني ال              

ما يعاد استعماله ميتلك القدرة على جتاوز استعمال أّي مؤلف منفرد           . ميكـن افتراضهما إالّ بصعوبة    
 .ثللترا

ـًاحيكـي الكتاب قصة عاملني، تصّور صرا       املتعالية  أحدمها هو عامل السماء   .  متكرر احلدوث  ع
يف حني أنّ   . الـذي يقـرر القدر اإلنساين واآلخر هو عامل البشر الزائل الذي يستعصي على الفهم              

يت ال ميكن   اهلـدف مـن هـذا التضاد املركزي هو التنوير، فإنه يعرب عن االختالفات املأساوية وال               
 القدمي وقدره املأساوي إىل العامل الزائل للجنس        إسرءيلتنتمي أحداث   . تسويتها بني اإلهلي والبشري   

هذا يقف يف تباين فاضح مع عامل احلقيقة واحلكمة املتعايل وغري القابل للمعرفة على حنٍو               . البشـري 
ة األوىل من الكتاب، قصص اخللق      متـارس السرديات اليت وصلت إلينا يف األسفار اخلمس        . مطلـق 

إنّ نقطة البداية يف اخللق يف سفر       . رايف يف خلق هذا البنيان اخل     ا كبريً ًراواألصـول واهلداية اإلهلية، دو    
 القدمي يف الكتاب، هي نقطة انطالق       إسرءيلالـتكوين، األسـاس واليت ال غىن عنها بالنسبة لقصة           

إنّ سفر التكوين، حىت أكثر من سفر األخبار، يبدأ من البداية،           . ]2[ا اإلغريقية لطاملا اعترف بأشباهه  
من هناك،  . على حنٍو توكيدي  ] يف البدء = > برشيت<[كما يوحي امسه وكما تعلن كلمته األوىل        

ـًاتسـتمّر السـردية الكتابّية يف سلسلة متوالية مترابطة ثيم          ـًاوف [ي من القصص  ]  للموضوعات ق
ـ  . ًراتمحورة حول حياة أو عهد األبطال واألنبياء واملخلّصني وامللوك املتعاقبني عرب اثين عشر سف             امل

 وملوك  إسرءيلتلقـى خامتـتها يف هنايـة سفر امللوك الثاين يف مشهد خمتصر آلخر سليل مذلّ من                  
 .»طوال أيام حياته«ابلية اليومّية من الضيافة الب] حصته[ األربعني وهو يستلم جرايته إسرءيل
فال القصة والإنشاؤها مستمران    . لم تكتب القصة يف زمن واحد، ومل يكتبها أي مؤلف منفرد          س

. جيد املرء سلسلة من األسالف واألبطال املتصلني على حنٍو واه باخلالفة يف سلسلة متوالية             . يف حبكتها 
مسح بتلقي ] فكري وموضوعايت[ وثيمي إنّ مـا يربطهم بالشكل األكثر وثاقة هو متاسك إيديولوجي       

يف حني  . سلسـلة موسعة من السرديات ككل مترابط، مشمول يف خطاب داخلي متكرر احلدوث            
تـتحرك القصـص على حنٍو مضطرد عرب القصة والزمن من البداية إىل النهاية، فإن الصوت الضمين                 

 عند اخللق وعند سقوط     ًراللسلسـلة السـردية، الـذي يسمح لنا بأن نقرأ السردية ككل، يقف فو             
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ـًاهـذا الصوت هو مفارق زمن     . أورشـليم  ـًاحيكي دو :  على حنٍو ضمين وتفسريي    ي  قصة حول   م
 .القصة الكاملة من البداية إىل النهاية: إسرءيلماضي 

ـًاتعـرض أسـفار األنبياء، كإشعيا وإرميا ويونان، تعلي         القدمي  إسرءيل على قصة الكتاب عن      ق
لقد متّ حتديد منظورها ضمن القانون الكنسي احلايل عن طريق جمازات حتديد هوية             . وتفسـًريا هلـا   

فأصبح هذا نقطة   .  وقصص االستعادة يف سفري عزرا وحنميا      حزقيالالذات كامليثاق اجلديد إلرميا و    
 اليت نواجهها يف افتتاح هذا      تتركز القصص والثيمات  . ]3[االنطالق السردية هلروب الكتاب إىل املاضي     

التراث يف سفر التكوين يف الشرح احملدد للهوية الذاتية لالمتحان والصراع، من شجرة حواء يف وسط                
إىل صراع يعقوب مع عفريته الليلي      ) 22التكوين  (على جبل مورية    !] إبراهيم[اجلنة وتضحية أبراهام    

قصة ال  :  عن صراع متعاٍل واحد    إسرءيلق  ينشأ كل من خلق العامل وخل     ). 30-24: 32الـتكوين   (
 .]4[ًداتنتهي أب

هل يبدأ  . هل كان يوجد أي شيء قبل اخللق؟      . لكن أين يبدأ اخللق؟   . يـبدأ سفر التكوين باخللق    
ضمن الزمن اخلطي كمقابل لالهناية، إنه يفعل ذلك بالضرورة؛ يبدأ اخللق           . اخللـق يف البداية أم ال؟     

ليست لدي النية يف ) ex nihilo(فاخللق من حيث جوهره يكون من العدم . ألرسطوباحملـرك األول  
ومع ذلك، ال يتعلق سؤالنا يف احلقيقة بوجود العامل، سواء افترضنا           . معارضة منطق هذه الرؤية العاملية    

ا ال تبدأ تراثات العامل القدمي قصص اخللق اخلاصة هب. أن له بدايـة أم ال، ومـنطقه هو منطق سردي   
فقصة اخللق البابلية إينوما إيليش تبدأ يف عامل اآلهلة، يف معركة ميثولوجية بني             . ببسـاطة بـال شيء    
إنه خيلق على النحو    . إنّ خلق العامل يتعلق بتقسيم ومزج املياه احللوة واملاحلة        . ]5[مـردوك وتـيامات   

هذه القصة تركت   . األربعاألسـرع عندما تشق جثة تيامات يف املعركة من قبل رياح مردوك اإلهلية              
ـًا ال متحى يف األسطورة الكتابّية، خصو      ًراآثـا   يف تناقض افتتاحية القصة، اليت تصف األرض بأهنا         ص

عدميـة الشـكل وخاوية مثل الصحراء، يف حني تعرب الروح اإلهلية فوق مياه األعماق على الطرف                 
ـًاالعامل بوصفه عد: اآلخر  .ياة واخللق واإلله بوصفه مصدر احلم

ـًاتسـتخدم التراثات اإلغريقية بشكل عام منوذ     ـًا قصصج ـًا للخلق، منوذي  جنده ألول مرة يف ج
حبسب هذه الطبعة املصرية،    . ]6[صـالة مصرية إىل آتوم توجد قبلئٍذ يف نصوص هرم الساللة السادسة           

 يردد  ًزاإهنا تستعمل جما  . د اإلله آتوم  ، مع املتحدرين من أوال    ]مدينة الشمس  [سيبدأ اخللق يف هليوبولي   
 الكتايب الذي خيلق آدم يف صورته، والذي ينقلها بدوره إىل ابنه            الربصـداه بعدئٍذ بقرون يف قصة       

: تتضمن األسطورة املصرية أربعة متثيالت آلتوم من أول جيلني من أوالده          ). 3-2: 5التكوين  (شيث  
إنّ .  إهلة املاء، وغب، إله األرض، مع قرينته نوت، إهلة السماء          شـو إلـه اهلواء، مع قرينته تفنوت،       

، الذي يبدأ به اخللق، انفصال      )1( يف سفر التكوين     الربالعناصر األربعة املقرونة مثىن مثىن يستدعيها       
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ـًاالـنور عـن الظـالم الذي كان خمتل         به، وانفصال البحار عن األرض اليت كانت تغطيها، تقدم ط
ـًاتنوي ـًا قريع  .]7[ب

أو [يف البدء   «. مـع ذلـك، ميكـن للمرء أن يقول إنّ ال شيء يقع قبل اخللق يف سفر التكوين                 
فليست . » السـماوات واألرض وكانت األرض مشوشة ومقفرة       الـرب ، خلـق    ]أوالً: ببسـاطة 

وم اإلغريقي  هذا تنويع واضح على املفه    . السـماوات، بل األرض هي املكان الذي يوجد فيه العدم         
ـًا         ُيمنح الشكل للمادة    )Chaos(يف مكان الشواش    .  يرتـبه اخللق   )Void(للعمـاء بوصـفه فـراغ

ـًاالعماء متا ] ُيهيكل[اخللـق يبنني    . الالّمـتمايزة   بشكل مؤكد مثلما تشغل األشكال املتعالية كل        م
 اخللق، يف هذه الرؤية     من املهم أن نعترف بأنّ    . الواقـع عـلى قـيد الوجود يف مقابل عدمية الفراغ          

ـًاالعاملـية، لـيس حد     ـًا العامل املصمم إهل)ideal( من املاضي بل سردية تعرب عن مثال   ث مثة أصداء . ي
فعلى سبيل املثال، تعود املياه من العمق إىل إفناء احلياة يف قصة الطوفان             . كثرية هلذا املنظور يف الكتاب    

ة باخللق ومياه العماء اخلاضعة لسيطرة يهوه يف سفر املزامري          فاألرض مشغول ). 11-10: 7الـتكوين   (
إنّ ثيمة احلاجة املستمرة إىل اخللق،      ). 10: 96؛  4،  1: 93؛  10: 89؛  8-7: 65؛  6-3: 46املـزامري   (

 هي  » اخلارقة الربأعمال  «. لالهوت الكتايب املتضـمنة يف إيديولوجيا اخللق من العماء، هي أساس          
: 15اخلروج  (يردد انتصار يهوه على البحر يف سردية موسى         .  كل مكان من التراث    أفعال خالّقة يف  

عندما ُتدّمر مصر، خيلق    . إهنا ريح خالّقة هتب فوق املياه     . الـروح اإلهلية اليت هتب فوق األعماق      ) 10
 . كشعبإسرءيليهوه 

ـً املستتر يف السردية الكتابية أيرايفهـذا التنقيح اخل  ضمن العامل الكبري من .  له غرض تربوي اض
التلمـيحات األدبية، اليت ختلق اخلطاب يف الكتاب، تتقاطع ثيمة انتصار يهوه على البحر مع املوتيف           

ما إن يطرح هذا السؤال     . إنه مأسور بالسؤال، ماذا يكون اإلنسان؟     . السـائد اآلخر للشعر الكتايب    
: له هوشع يف صدى ضمين لقصة النصر على البحر        يستعم. حـىت ُيستحضر طيف هائل من األجوبة      

ـًاإنّ الشرح املؤكد ضم   . »إزالتها مثل الزبد عن سطح املاء     «البشرية ميكن     هلذا اجلزم هو، بالطبع،     ن
 »يذبل العشب ألن نفخة يهوه هتب عليه      . . كل ذي جسد عشب     «). 15(قصـة سـفر اخلروج      

: 14أيوب  ( كما يذبل العشب أو األزهار يف احلقل         البشر يأتون ويذهبون بسرعة   ). 7-6: 40إشعيا  (
ـًا شر إسرءيليعـرض وصـف سفر اخلروج لتدمري مصر وخلق          ). 16-15: 103؛ املـزامري    2  ح

ـًاقصص : 62،  12: 39املزامري   (»نفخة ريح «فالبشر هم   .  الفلسفي »طريق كل ذي جسد   « ألجل   ي
، أفكار )2: 14، 9: 8أيوب ( ال يبقى له أثر  لـيس الـناس سوى ظل  ). 3-4: 144، 16: 103، 10

 ).19: 3؛ التكوين 48: 89املزامري (، خملوقة للعدم )11: 94املزامري (باطلة 
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 املركزية  ًداإنّ اجلمال الغنائي لنشيد إيليهو يف سفر أيوب، حيث يتخذ الشاب دور آدم، يشرح جي              
 :الّقة وعدمية األرضفالبشرية تقف بني الروح اخل. الالّهوتية هلذه الثيمة

أحسن الدعوى، واختذ   .  هو الذي كونين، ونسمة القدير أحيتين، فأجبين إن كنت تستطيع          الربروح  
ـًالك موق  ، من الطني جبلت، فال هيبيت ختيفك، وال يدي ثقيلة عليك            الربإمنا أنا نظريك أمام     . ف

 ).7-4: 33أيوب (

مسى قيم التراث الكتايب، فال ينبغي أن يفوت املرء املوتيف          يف حـني أن متجيد احلياة هو من بني أ         
ـًا اجلميع خيلقون متساوين، ألهنم مجي     القائل إنّ  راألكـثر قتامة املؤيد ملبدأ عصر التنوي        يصنعون من   ع

ـًا يف رحلة أيوب يف الهوت خلق سفر التكوين هو اإلشارة إىل خوف               . الصلصال إنّ األكثر إدهاش
 ماذي جتلبه لامليل إىل الدم والعنف ال    : »اخلوف والرعب «إنه يشري إىل    .  يتحّرق إيليهو إلزالته   كـامن 

 ).2: 9التكوين (البشرية إىل العامل بعد الطوفان 

 اخللق والتدمري) 2/ 2/ 2
رغم التالعب اخلالق املتكرر بالروح املاحنة للحياة يف نصوص الكتاب، فإنّ موتيف التدمري األكثر              

ـًا غال قتامة فالروح اخلالقة تكون مقرونة على حنو      .  هو الذي حيقق الصفة الترديدّية للسردية الكتابية       ب
بكلمة من يهوه صنعت السماوات     «:  ختلق اجليوش  الربإنّ روح   . ال ينفصل مبوتيف التدمري واحلرب    

 والتدمري  الربح  إنّ جمموعة موتيفات رو   ). 6: 33املزامري  (» وبنسـمة فمه كل جمموعات الكواكب     
.  خطرية الرب، اليت ترى روح     )16-14مثالً القضاة   (اخلالقـة لألسطورة شائعة يف القصص الكتابّية        

 الربوبنسمة  «: يعـرض أيـوب حجة ليثبت ذلك بتقدمي روح يهوه يف جماز َنفَس األسد الغاضب              
 عن القدرة التدمريية للروح     ـًاضيتكلم إشعيا أي  ). 9: 4أيوب   (»يفـنون وبعاصـفة غضبه يهلكون     

ـ    نفخة يهوه كسيل جارف يبلغ إىل العنق، ليغربل األمم         «:  قصة تدمري سدوم   ًرااخلالّقـة، مستحض
 ).19؛ انظر التكوين 33، 28: 30إشعيا  (»بغربال اهلالك

 الكتايب، كيفما كان سجعه هازالً ومهما كان باإلمكان اشتقاق تضاعفه من            توهـو وبوهـو   إن  
اج اإلهلـيني ملصر الذين يشاركون يف اخللق، إمنا حيمل ظالالً كثرية من املعاين تتجاوز ترمجته                األزو

توهو إن  . فاحلاجة الكونّية بالنسبة للخلق املستمر إىل ضبط الشواش توحي بكثري         ). العمـاء واخلواء  (
 الشواش هي فكرة    فثيمة العودة إىل  .  يف عدميته مثل الروح يف امتالئها، هو قبل اخللق ويسبقه          وبوهو

حاملا ننتقل من اخللق، فإننا نتعامل مباشرة مع املوتيفيني         . مـتكررة مهيمـنة ومركزية يف اخلماسية      
ـًا املهموك دائ  الرباملقـرونني للخلق والفناء، مع       القصة التدمريية األكثر   .  بالتأسف على ما فعل    م

ـًاخـرا  بالطبع قصة الطوفان الكبري، اليت حتمل فيها مياه        ، اليت يكون فيها العامل كله يف خطر، هي          ب
مع ذلك، ففي قصة برج بابل التالية، يعود        ). 9-6التكوين  (العمـاء املعاين اإلضافية للشر التدمريي       
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تستعمل الثيمة أوالً يف ختام قصة اجلنة وحتمل       . جمـاز الـتدمري إىل شكله امللطّف من اإلبعاد والنفي         
ـًامعهـا دو   لقد متّ إبعاد آدم وحواء من اجلنة، وطريق العودة         . إلضافية للترحيالت القادمة   املعاين ا  م

على حنٍو  ). 24: 3التكوين  (إىل شـجرة احلـياة مسدود من قبل الكروبيم وسيف سحري، ال ُيقهر              
 القدمي مرة أخرى من جنة      إسرءيلممـاثل، ُيطرد قايني من البالد فيهيم على وجه األرض، كما طرد             

يردد هذا الشكل املختلف من ختام قصة اجلنة يف كل مكان           . يكل ومن أورشليم وتفّرق بني األمم     اهل
كما يف قصة سفر التكوين، فإنّ مدينة اخلواء يف سفر إشعيا ليست مدينة             . مـن أسفار امللوك وإشعيا    

العنصر الكوين  ف. تارخيـّية، بـل املدينة الكونّية للبشرية اليت ُتدّمر وُيشتت سكاهنا على وجه األرض             
يهوه «: للعودة إىل العماء اخلاوي واملشوش لقصة اخللق هو جلي قبلئٍذ من السطر االفتتاحي للنشيد             

نكثوا «إنّ سكان هذه املدينة هم الذين       . »خيّرب األرض وجيعلها صحراء؛ ينشر البشر على سطحها       
يهيمن منطق ). 10: 24شعيا إ (»مدينة الفوضى « على ذلك، فإنّ يهوه يسحق       ًدار. »العهـد األبدي  

: 24إشعيا   (»بسبب خواء مدينتنا، قرر يهوه أن جيعل مركزها صحراء        «: العقاب على أخالقية القصة   
12.( 

إنّ التنويع البسيط لطوفان سفر التكوين، الذي جيعل فيه يهوه من املدينة صحراء، هو اختيار يهوه                
ة تدمري سدوم، الذي حيول مدينة مع واديها الغين         للمجاز مثاله األكثر شهرة يف حكاي     ). للشر(املفضل  

إنّ أولئك الذين ال يقبلهم يهوه      .  وواٍد من امللح   »مدينة الباطل «إىل  ) 19: 13الـتكوين   (واجلمـيل   
ـًاميـثلون نقي   مدينة «برأي مالخي، تؤدي أدوم دور      . إهنم ينتمون إىل قفر اخلواء الشرير     .  للخلق ض

 : راهية األبديةإذ ُتخص أدوم بالك. »الباطل
ـًاأليس عيسو أ   وأبغضت عيسو وحولت جباله إىل أراٍض      . ومع ذلك أحببت يعقوب   . .  ليعقوب   خ

فإنّ . مع إننا حتطمنا فإننا نبين اِخلَرب     : وإن قال األدوميون  . موحشة، وجعلت مرياثه لبنات آوى الربية     
األمة اليت  ’وأهلها ب ‘ أرض النفاق ’هم يعمرون وأنا أهدم ويدعو الناس بالدهم        : يهوه القدير يقول  

 ).4-2: 1مالخي(‘ سخط يهوه عليها إىل األبد

(هـذه الثـيمة بازدرائهـا املفتوح لشعوب الصحراء ال تنطوي على كراهية شوفينية أو عصبية                 
nationalisitc (          إن نظريها الضمين   . بقـدر ما تعكس نزعة راديكالية ضمن شكل كوين من الالهوت

ـًـا دو مجع  [ون شيء، هو رمز الشرق كمصدر للحكمة والفهم؛ حيث يكون األيوب          ، رغـم كل   م
إنّ عمون وموآب وأدوم، يف     ). 34: 19الالّويني  (هم األجانب الذين يتعني حبهم واحترامهم       ] أيوب

ليس : فهي ترمز إىل البشرية حبد ذاهتا     . إهنا وظيفة مشتركة  . أدوارهـا القصصية، متارس دور األشرار     
ـًااملوجهة أسطور ) األمم(ي بل   إسرءيل التارخيي، الالّ  عـامل فلسـطني     لسفر املزامري بأشكال خمتلفة     ي

ـًاإهنا متثل نقي. إذ ُيحكم عليها بأن تلعب دور القفر األبدي. عديدة  .الرب خللق ض
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ر ضحية متارس أورشليم دو) 11-9: 25إرميا  (»مدينة اخلرائب«يف تنويع هام للموتيف الثنائوي ل     
يدعو يهوه عبده نبوخذنّصر، ملك بابل، إىل إعادة البالد كلها إىل اخلراب، وإىل             . الغضـب اإلهلـي   

ـًامهما كانت هذه القصيدة ترسم تلمي     . »صحراء أبدية «إفـراغها وجعـل أورشليم        اعتدنا على   ح
. أسف يهوه على صنعه   ، فإنّ األرض اليباب ألورشليم هي العامل الذي يت        ـًاالـتفكري به بوصفه تارخي    

يعـاين العامل كله إبطال اخللق ويصبح األرض اخلاوية اليت نراها يف اإلصحاحات االفتتاحية من سفر                
كما يف قصة الطوفان، إنه عامل اخللق، الذي ُيعكس وُيحول إىل صحراء العماء             . حنمـيا وسفر املراثي   

ـًاهوه متأس يف تنويع على ذلك، يقدم سفر إرميا ي       . اخلـاوي الـذي جـاء منه        على قيامه باخللق    ف
:  القدمي إسرءيل، يشتكي يهوه من     »شجرة معرفة اخلري والشر   « صورة املرأة اليت أكلت من       ًرامستحض

هم أبناء أغبياء جمردون من الفهم، حاذقون يف ارتكاب الشر، وجهالء يف            . قومي محقى ال يعرفونين   «
يا لعنات يهوه ولعنات األرض ضد آدم وقايني يف سفر التكوين           ينقل إرم ). 22: 4إرميا   (»صنع اخلري 

تأملت األرض فإذا هي    «. خلقمن دون   ،  صحراء خاوية فاألرض  ). 26-23: 4إرميا  (كاملـة   ) 3-4(
تنتهي الرؤية بترديد للتدمري الشامل لألمم الذي       . »!خربة خاوية، وتطلعت إىل السماء فإذا هي مظلمة       

ـًاتلفت حويل فلم أجد إنسا    «): 25 (رأيـناه يف سفر إرميا     وأصبحت مجيع مدهنا أطالالً أمام      . . ن
بصرف النظر عن كلية التدمري املوعود، وقبلئٍذ يف تصعيد حكم يهوه           ). 26-25: 4إرمـيا    (»يهـوه 

ستكونون معذبني، لكن ليس    . . ستحيق الوحشة باألرض    «: بـاللعن، فإن األمل يتسّرب إىل النص      
ـ  ـًاكل  »إسرءيلليجمعوا بدقة لقاط بقية     ] . . بل. . [ ولكـن حىت يف تلك األيام لن أفنيكم           . .ي

للغرباء يف أرض ليست    دون  ُتستعب«سوف  :ُيرسم وقت االمتحان  ). 9: 6؛  18،  10: 5؛  27: 4إرميا  (
5إرميا   (»ععيون ولكنه ال يبصر، وله أذن ولكنه ال يسم        « م؛ فأوالد أورشليم هل   )19: 5إرميا   (»لكم

ـًايهوه سيجعلها صحراء موحشة وأر    «؛  )21:  قفوا «يأمرهم يهوه بأن    ). 8: 6إرميا   (» مهجورة ض
يؤدي رفض هذا الطريق إىل     . »يف الطرقات وانظروا، واسألوا عن املسالك الصاحلة القدمية واطرقوها        

 ًرا دو »طريق الصالح «س  ميار). 24: 6إرميا   (»كأمل امرأة تعاين املخاض   «الـتهديد بالكرب واألمل     
ـًامركـز  ـًايدخل أي .  يف هـذه اجملموعة املتسعة من املوتيفات       ي هذه املرة  .  موتيف االبن الوحيد   ض

ـًايكون النواح مطلو   حثالة «فأورشليم ينبغي أن حتاكم بالنار، يف حني خيلق رفض          ). 26: 6إرميا   (ب
ـًا ألورشـليم القدمية توق    »فضـة  هذه اجملازات تعّرف شخصية    . كثر نقاًء ومقبوالً أكثر    ملستقبل أ  ع

إهنا تربط هذه املعاناة بصور احلرب والتدمري، بإفراغ        . أورشـليم كامـرأة يف املخـاض وكصحراء       
تتركز كل اجملازات يف    . األرض، وبالنواح على فقد االبن البكر ألورشليم، بنار امتحان وتنقية الفضة          

فاألمل . إهنا ختلي املكان ملوعظة تعد بالدخول إىل اهليكل       . يق الصالح الدعـوة التربوية إىل اتباع طر     
أسكنهم يف هذا املوضع يف األرض اليت وهبتها آلبائهم إىل «ألولـئك الذيـن يغريون طريقهم هو أن      

 ).7: 7إرميا  (»األبد
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، فإنّ  الربمبا أنّ اجلنس البشري صنع يف صورة        ]: القائل[إنّ الـتوازن واملالءمة يقتضيان املنطق       
ـًاوف. البشـرية تلـيق مبا تعكس      ـًا لذلك، فإنّ عبادة اآلهلة الباطلة أو املزيفة تقتضي ضم         ق  رفض  ن

يستعمل . يكـون العدم البدئي الذي جاءت منه البشرية كامالً مع التحقق اخلالق ملصريها            . اخللـق 
يف تنويعات تتردد   ) العماء واخلواء  (توهو وبوهو اخلطـاب املعقد، الذي حييط بالتالعب بكلمة العماء         

ال «يصبح جوهر الوصية األوىل املقدمة إىل موسى عند جبل سيناء،            .]8[ يف كل مكان من التراث     اكثًري
على حنٍو مماثل،   . موعظة أخالقية لقارىء سفر التكوين    ) 3: 20اخلروج   (»تكن لك آهلة أخرى سواي    

كان أ اء أورشليم ال تقوم على وصف تارخيي للماضي، سواءفـإنّ جمموعة املوتيفات احمليطة بثيمة خو   
ـ  ـًاحقيق  هي صراع ضد عماء اخللق      الرب صريورة شعب    القائلة إنّ فاملقدمة الضمنّية   .  أم متخيالً  ي

ففي إرشاده إىل الشعب، ُيماهى جماز اخلواء الكوين        . يـلمح إليها يف قصة صغرية حول النيب صموئيل        
وال تضلوا وراء األصنام الباطلة اليت ال تفيد وال تنقذ،          . اعبدوا يهوه من كل قلوبكم    «.  اآلهلة خبـواء 

مثة قرين شديد القرب لبيان صموئيل ُيستشهد به        ). 21-20: 12صموئيل األول    (»ألنه ال طائل فيها   
ن وعدم الذين   إن بطال ). 5: 2إرميا   (»ضلوا وراء الباطل وصاروا باطالً    «يف سفر إرميا، حيث الذين      

. يني يف سفر امللوك الثاينسرءيلهذه اآلهلة إمنا تبينهما قصة الغزو اآلشوري للسامرة وترحيل اإل  بدونيع
 ذاته باطالً، كما يثبت سفر امللوك بطالن وعدم البشر          إسرءيلبسبب اتباع هذه اآلهلة الباطلة، يكون       

وراء أصنام باطلة، فأصبحوا هم أنفسهم باطلني، ومتثلوا باألمم     وضلوا  «: الذيـن يتـبعون هذه اآلهلة     
 .]9[)18-15: 17امللوك الثاين  (»الذين حوهلم

كل «): 9: 44إشعيا  (إنّ رفـض إشـعيا املزدري اآلهلة الشريرة حيمل الثقل الكامل لقصة اخللق              
يضع إشعيا ). 6، 4: 1 انظر املزامري (»صـانعي التماثـيل ال جدوى منهم، ومشتهياهتم ال طائل منها   

وعندما يلتمس  «: الذين خلقوا على صورهتم مع جماز الصحراء      ) األشرار(صـراعه ضد اآلهلة املزيفة و     
البائسـون واملسـاكني ماء وال جيدونه، وتتشقق ألسنتهم من العطش، أنا يهوه أستجيب هلم، أنا إله                 

 وينابيع يف وسط األودية، وأحّول الربية إىل واحة      على اهلضاب  ًرافأفجر أهنا .  ال أختلى عنهم   إسـرءيل 
 ).35، 33: 107؛ انظر املزامري 18-17: 41إشعيا  (»ماء واألرض القاحلة إىل جداول

إنّ سـفر أيـوب، الـذي يلعب على ثيمة خلق يهوه، حيول الصحراء إىل أرض خصبة واألرض        
إىل صحراء ليثبت   ) األمم يف الضجيج  (اخلصـبة إىل صحراء، يستعمل الثيمة املصرية القدمية لتحويل          

مثة أمثلة على ذلك    ). 23: 12أيوب   (»يعظم األمم مث يبيدها   «رع،  -إنّ يهوه، مثل آمون   . قدرة يهوه 
أما املثال الذي مييز ). 107؛ املزامري 10-1: 2صموئيل األول  (مـتوافرة يف كـل مكـان من التراث          

لكونية والشخصية، فيوجد يف اخلطاب اخلتامي      اخلصيصـة األبديـة لـترديد صراع اخللق، باللغتني ا         
 : الذي ُيمتحن لينشد مرثيتهإسرءيليستعمل داود صوت ). 89(للمزمور 
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ـًاهل تظل حمت   47: 89املزامري  (اذكر ِقصر عمري وأنك خلقت كل بين آدم للزوال          .  عين إىل األبد؟   ج

-48.( 

ـًاجوا) 89(ة املزمور   يلقـى البطالن األخالقي والتشاؤم املهددين يف خامت         يف سفر إشعيا، ضمن     ب
ـًاإذ سقط احلق صري   «: ، الذي فصل األمة عن إهلها     إسرءيلخطبة الذعة أخالقية طويلة ضد إمث         يف  ع

مبثل هذا القنوط،   ). 15-14: 59إشعيا   (»ًداالشـوارع، والّرب مل يستطع الدخول؛ أضحى احلق مفقو        
ـًارح خل يدخـل إشعيا إعكاسه ليش     ، ُيعلن  )16: 59إشعيا   (»مل يكن يوجد إنسان   «حيث  . ًدا جدي ق

يقف ضد طوفان األسى، الذي تبدده روح يهوه        . عـن املفتدي، الذي ميكن مماهاته باسم يهوه وجمده        
 الربيرفض . يردد جمده نور اخللق ويشتت الظالم الذي يغلف األرض ). 20-19: 59إشعيا  (اخلالقـة   

 ).4-1: 60إشعيا ( جديد، مقبالً إىل النور إسرءيلبانعتاق مكاىفء، ُيخلق .  القدميإسرءيلماضي 

 تواضع امللك) 3/ 2/ 2
ـًايتقاسـم الكـتاب ثـيمة اخللق مع التراثات الشرق أدنوية القدمية، خصو              عندما يترافق مع    ص

ـًاوضووال يبدو ذلك يف أي مكان أكثر        . موتـيفي العـنف والتدمري      مما هو عليه يف قصة اخللق       ح
إنّ خلق البشرية وحتّول مردوك إىل إله الكون يلي انتصاره على املياه البدئية             ). إينوما إيليش (البابلية،  

لطاملا قورنت القصة على حنو مفيد بسردية اخللق        . ]10[احللوة واملاحلة اليت ميثلها اإلهلان كينغو وتيامات      
ـًاكن أن تفيد متا   يف سـفر الـتكوين ومي       كقالب ملساعدتنا على فهم الترابط اخلاص ملوتيفي اخللق         م

فقد خضعت لتاريخ   . مـثل قصة خلق سفر التكوين، فإن إنوما إيليش هي تراث ثانوي           . والـتدمري 
يف األلف األول قبل امليالد،     . مـلحوظ مـن التفسري قبل أن يكتب النص، كما نعرفه بوقت طويل            

هذا املهرجان  . اءة املسرحية يف مهرجان أكيتو الذي حيتفل برأس السنة البابلية         كانـت تستعمل للقر   
إنّ نص القصة، كما وصل إلينا منذ وقت مبكر يف األلف الثاين            . كان يركز على إعادة تنشيط امللكية     

ـًا فكر ـًاقـبل املـيالد، يتقاسـم عامل       ـًا وميثولوج ي  سياق  ففي.  مع جمال كبري من األدب القدمي      ي
ـًااإلرشـادات الطقسـية ملهرجان أكيتو الذي يثبت مردوك بصفته مل           ، تصبح روابط قصة اخللق     ك

ُيردد النص يف الفهم الكتايب      ).سيديت(يصلي كبري الكهنة إىل مردوك وإىل       . ]11[الوثيقة باملُلك ظاهرة  
فمردوك . الربا كان داود خياف     ، الذي أعطى داود، مسيحه، املُلك طامل      إسرءيلللرب بصفته ملك    

 .إنه احلاكم ومصدر النور ملدينته. إنه يقيس البحر ويقرر املصري). سيد اآلهلة العظماء(هو 
متنحها دور املخلّص يف نشيد للبائس بوصف اآلهلة بأهنا اليت تفقر           ) سيدته(إنّ صـالة الكاهن إىل      

. إهنا حترر السجناء وتأخذ بيد املسحوقني     . ال خيافوهنا إهنا تفين العدو والذين     . األغنـياء وتغين الفقراء   
يطلب منها الكاهن أن تؤمن مصري امللك الذي خيافها وبفعلها هكذا، متنح احلياة ملواطين بابل، الذين                

يوضع التوكيد على موتيفات الرمحة اإلهلية واحلكم املتواضع، واخلصب اإلهلي،          . يقعون حتت محايتها  
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إنّ كبري الكهنة،   . ، ودور اإلله كنور للعامل يقهر الظلمة واألمساء اخلالقة لآلهلة         واالنتصـار على البحر   
 امللك وخامته وعصاه،    نالذي يدخل هذا الطقس ويقود امللك إىل اهليكل إساجنيل، يزيل أوالً صوجلا           

ده يعود إىل امللك ويقو   . يأخذ التاج امللكي من امللك ويضعه على كرسي أمام مردوك         . شارات منصبه 
يتلو امللك  . جيعل امللك يركع على األرض وهو جيره من أذنه        . إىل أمام مردوك وهو يصفعه على خده      

ـًاصـالة اتضاع، معل     براءته من اجلرمية والتزامه الثابت باحلكم الصاحل، مبا يف ذلك ضرب وإذالل             ن
فالرب قد  . . ال ختف   «: نعندما ُتكمل الصالة، يأمره الكاه    ).9-2: 89؛  4: 65انظر املزامري   (ه  ئوزرا

انظر (» إىل األبد؛ سوف يشتت أعداء امللك؛ ويصرع مبغضيه       «يقيم حكم امللك    . »مسـع صـالتك   
يسـتعيد الكـاهن دور امللك ويعيد الصوجلان واخلامت والعصا مرة          ). 30-29،  24-23: 89املـزمور   
هوه سيكون  عندما يضرب امللك، إن سالت دموعه، فإنّ ي       «: يعلـق الـنص عـلى نفسه       .أخـرى 

ـًارحـي  سيهامجه . ومع ذلك، إذا مل جتِر دموعه، سيغضب منه يهوه        ). 37-28: 89انظر املزامري    (»م
يف حني أنّ بقية النص مفقودة، فمن الواضح أنّ الوظيفة          ). 45-38: 89انظر املزامري   (عدوه ويصرعه   

ـًااجلديد خل جيلب العام   . املركـزية لـلمهرجان هي أن يعيد ترسيخ حكم امللك بتواضع           . ًدا جدي ق
ـًاجيري احلفاظ على وجود امللكوت يف سياق عهد أبدي ممنوح إهل            ًرا مع ملك، يكون هو نفسه قاد      ي

إنّ ما يتضمنه هذا األدب وغريه من األدب الشرق األدنوي القدمي هو فهم أنّ              . عـلى التوبة والرمحة   
ابلة هي التواضع، هي فضيلة مطلوبة من امللوك وأبناء اإلله،          الفضيلة البشرية املق  . الرأفة تعرب عن اإلهلي   

ـًايف إيديولوجيا اخللق املصرية، جند شكالً كاش      . محاية هلم من العجرفة    ـًا تنوير ف  من دموع ملكنا    ي
) رمت/ دموع(الذين خلقوا من ) رمت/ البشر(املشتركة للكلمة اليت تعين ] السببية[يف اإليتيولوجـيا    

 يف شبهها باإلهلي، جيد التراث املصري املصري        ًراجيـد سفر التكوين جوهر البشرية حمصو      كمـا   . رع
 .]12[البشري يف مشاركته الدامعة يف اخلالق، الذي يعرب عن جوهره

مثـلما أنّ عنف نفخة الكاهن يقود إىل دموع امللك، كذلك يقود العنف أو التهديد بالتدمري إىل                 
 ميكن أن   حيثهلي، مذلّ، يتعلمه اآلهلة من العنف الذي يطلقونه أنفسهم،          إنه رعب إ  . الـندم اإلهلي  

يف افتتاحية قصة الطوفان الكتابية، يرى يهوه شر البشرية يزداد فوق           . يندموا على الشر الذي يفعلونه    
 يتأمل يهوه إذ يرى القلب    . وتتخذ الدور الذي يلعبه امللك يف مهرجان أكيتو       ) ا5: 6التكوين  (األرض  

يتأسف ألنه خلق البشرية على     ). ب5: 6التكوين  (، يقترف الشر على حنٍو متواصل       ًداالبشـري فاس  
حيث إنه إن اتضاع يهوه صريح للغاية يف هذا البيت ). 6: 6التكوين (فقد جرحه يف الصميم    . األرض

اإلنسان لكي  لقد خلق   . »حمو اإلنسان الذي خلقته عن وجه األرض      «يؤدي إىل إعكاس اخللق وإىل      
1التكوين (يتسلط على أمساك البحر وعلى طري السماء وعلى األرض وعلى كل زاحف يزحف عليها               

 عن  ًزاإذا أظهر امللك نفسه عاج    : ومع ذلك، كما يف مهرجان أكيتو كذلك يف سفر التكوين         ). 26: 
ر إىل البهيمة، واألفعى    من البش «فيمحى اجلميع   . التواضع، فإن كالً من امللك ومملكته جيب أن ُيدمرا        
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يف ختام قصة الطوفان، يتأسف يهوه مرة أخرى        . ُتفلت قوى األعماق وُيبطل اخللق    . »وطـري السماء  
عـلى الشـر الـذي فعله بإرسال الطوفان، وهو تأسف يوحي به بلطف رد الفعل النوستاجلي على                  

ان البابلية عن   يف صدى مشهور لقصة الطوف    ) 21: 8التكوين  (الـرائحة احللـوة إلضـحية نـوح         
ـًاأتراهاسـيس، الذي تقدم حكايته عن الطوفان مواز        ـًا قري ي  ًرا لسفر التكوين، كان ال يزال مشهوب

 .]13[يف العهد اهللنسيت
ففي املشهد األول، يسمع    .  جيب أال مير من دون انتباه      حزقيالإنّ تـرديد إشـعيا الثالثي لدموع        

ي يسخر من اتكال امللك على يهوه لتحرير أورشليم من احلصار الذي ضربه              ربشقة اآلشور  حزقيال
ـًايدخل إىل اهليكل، نائ). 20-13: 36إشعيا (علـيها اجلـيش اآلشوري      ، وهو ميزق ثيابه ويغطي ح

 عبيده بأن يرفعوا أصواهتم يف الصالة ألجل بقية أورشليم اليت ُتركت            ًرا، آم ]اخليش[نفسـه باملسوح    
 ).4-1: 37 إشعيا(

يفتح .  فيأخذ امللك الرسالة إىل اهليكل     حزقياليف املشـهد الـثاين، يرسل ملك آشور رسالة إىل           
، يرد يهوه   زقيالبسبب الصالة املتذللة حل   . الرسالة ليهوه لكي يقرأها ويصلي لكي حيرر يهوه أورشليم        
35-8: 37إشعيا  (وريني لن يدخلوا املدينة     على التكرب والغطرسة اآلشوريني من خالل نبوءته بأنّ اآلش        

ـًاجند) 185000(يف تلك الليلة، يبيد مالك يهوه       ).   من اجليش اآلشوري وينسحب؛ يعود امللك إىل        ي
 ).38-36: 37إشعيا (نينوى وُيقتل على يد ابنه يف اهليكل فيما هو يتعبد لنسروخ، إهله 

.  بالصالة حزقيالفريد  .  يف غضبه وخيربه أنه سيموت     لحزقيايف املشهد الثالث، جييب يهوه على       
 وبكى  » باألمانة وبقلب خالص، وصنع ما يرضيه      الرباذكر كيف سلكت أمام     «إذ يسأل يهوه أنّ     

بدموعه، يشرح ويردد   ). 18،  16،  12،  1: 34؛ انظر املزامري    3-2: 38إشعيا   (ًرا بكـاًء م   حزقـيال 
؛ 12: 51؛  31: 37؛  8: 27؛  4: 24؛  3: 17؛  2: 15املزامري  (عن نقاء القلب    صـدى التواضع، ويعرب     

:  بتجديد وإعادة ميالد ُملكه    حزقياليـرد يهوه على دموع      ). 1: 138؛  10: 119؛  11: 86؛  6: 84
). 5: 38إشعيا   (»قد مسعت صالتك ورأيت دموعك، وها أنا أضيف إىل عمرك مخس عشرة سنة            «

 .لذلك، فهو يعكس قدره ويعيد الزمن إىل الوراء. رى دموعهيسمع يهوه صالته وي
يسـتعمل العنصر الثيمي لدموع تواضع امللك التائب املؤدية إىل التجدد يف سفر األخبار يف قصة                

األخبار الثاين   (»يتخلى عن شريعة يهوه   «حاملا ُيثّبت حكمه،    . ]14[)16-1: 12األخبار الثاين   (رحبعام  
إنّ ). 2: 7األمثال   (»اطع وصاياي فتحيا، وُصْن شريعيت    «: ة املثل املناسب  تشـرح القص  ). ب1: 12

كما يتخلى رحبعام عن شريعة يهوه،    . يأيت العقاب مع اجلزاء املتوازن    . خـيانة رحبعام ستكلفه حياته    
مرة أخرى، يصمد مهرجان    ). 5: 12األخبار الثاين   (كذلـك سـوف يتم تسليمه إىل يدي شينشق          

نه لتواضع امللك، كقالب لقصص الكتاب عن امللوك املتواضعني، يتباين بقوة مع            أكيـتو، مـع امتحا    
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 املتكرب يف سفري امللوك األول والثاين، الذين ُيرفضون ألهنم لن يتواضعوا بأنفسهم             إسـرءيل شـعب   
ـًامتواض«يتوب رحبعام، وهو يواجه املوت،      ). 20-13: 17امللـوك الثاين    (  عندما يرى . » بنفسه ع

 :يهوه دموعه، يسمح للملك بأن يتوىل حكمه مرة أخرى
من حيث إهنم قد تذللوا     : "فلما رأى يهوه أهنم اتضعوا قال لشمعيا      . .  وامللك   إسرءيل رؤساءفتذلل  

األخبار (فلن أهلكهم بل أتيح هلم فرصة لبعض النجاة ولن ينصب غضيب على أورشليم بيد شيشق                  
 ).7: 12الثاين 

ـ  ي اقتصـاد الالّهوت الكتايب أن يلعب يهوه دورين يف قصته يسندان عادةً إىل شخصيتني               يقتض
فيصبح املهلك  . إهليـتني خمتلفـتني يف العـامل األغىن باآلهلة يف نصوص الشرق األدىن القدمي األخرى              

يف حكاية مزدوجة مصرية عن هالك      . إنـه يـبارك ويلعن ويفعل كالً من اخلري والشر         . واملخلّـص 
ـًاص اجلـنس البشـري تروى وف      وخـال   مماثالً لألدوار املسندة إىل     ًرا للموضوعات، جيد املرء تناف    ق

ـًاعندما يفتتح احلدث األول، يعني رع حاثور مهل       . ]15[املتعايل، رع، أيب اآلهلة    إنّ .  للجنس البشري  ك
يف احلكاية  ). هلكامل(إلـه الشمس، رع، يعرب عن غضب اآلهلة، يف حني يلعب حاثور دور سخمت               

الثانـية مـن املزدوجة، يؤدي رع دور املخلّص، الذي يعرب عن شفقة وخوف حاثور، ويتحول إىل                 
ـًاميزج املغرة احلمراء باجلعة ليضللها لكي حتسبها د . معارضة زميلته  إنه يعطل .  يليق باإلله أن يشربهم

 الكتابّية يقدم موتيف يهوه الذي يتعلم يف القصة. غضب حاثور مبنحها النوم الذي كانت تنشده اآلهلة     
ـًاالشفقة تنوي يضع يهوه قوس إله حمارب .  على قوس قزح بوصفه قالدة عشتار من ملحمة غلغامشع

يف السماء ليذكّره بالدرس الذي تعلمه حول طبيعة اجلنس البشري، فالقوس هو رمز التنبؤ باملستقبل               
: 1التكوين  (ادة اململكة أو إىل إعادة ترسيخ السلطة البشرية         إنه ال يؤدي إىل استع    . يف احلرب املقدسة  

وسعى إليه غضب   ) 28: 5(وال هـو جيلب السالم من التدمري الذي أملح إليه سفر التكوين             ). 26-28
، حرب مقدسة ) 1 :3؛  22: 8؛  3: 2التكوين  ( ميكنه مرة أخرى أن جيد راحة يوم السبت          حيثيهوه  
 ).أدناه

ـًا، تكـون رغبة أبسو املعلنة يف إفناء اجليش البشري حب          يف إنومـا إيلـيش     :  عن راحة مشاهبة   ث
. »لندع السالم يترسخ من جديد لكي ميكننا أن ننال الراحة         .  لضجيجهم ًداسـأهلكهم وأضع ح   «

تكـون رغبـته موضع جدل بني اآلهلة عندما تدخل تيامات عنصر الندم اإلهلي، الذي حيّرك إرجاًء                 
ـًاتـرديد  هل سنمحو أبناء ساللتنا؟ حىت مع اهنم       «: إهنا جتادل ضد عنف أبسو    .  يف حـبكة القصة    ي

إنّ غضب أبسو املهّدد يثري هذا اخلوف بني . »يقدمون أنفسهم على حنٍو فظيع، دعونا نقبل ذلك بصرب
لكاهن دور ا ) Ea(يلعب إيا   . الصمت الناجم يدفع أبسو إىل النوم     . حيث إهنم يصابون بالشلل   اآلهلـة   

ـًايف مهرجان أكيتو ويزيل، حماك      طقسه، كل رموز املنصب عن أبسو ويقتله ويقيد املستشار امللكي           ي
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يف قلب  « ًداينجبان ول . يبين هيكالً فوق أبسو ويسكن هناك مع عروسه، دامكينا        . ممـو بالسالسـل   
 ).مشس اآلهلة(هذا املخلّص يوصف بأنه ابن إله الشمس، يف الواقع، . »أبسو

ـًا مزدو ًدايف سـياق توجهـه احلـبكة، يلقى العنف املهدَّد الذي يليه التأسف اإلهلي تردي                يف  ج
: 32اخلروج   (»قام الشعب للهو واجملون   «عندما  . يهوه لسردية القفر للعجل الذهيب    -سجاالت موسى 

ف على  يعترض موسى ويطلب من يهوه أن يتأس      ). 10: 32اخلروج  (، يهدد غضب يهوه بإبادهتم      )6
ففي املشهد  . يؤدي تأسف يهوه إىل مضاعفة املشهد     ). 12: 32اخلروج  (الشر الذي يضمره ضد شعبه      

يف هذا الوقت   . »يسمع يشوع هتاف الشعب   «الـثاين، عندما يرتل موسى ألواح الشهادة عن اجلبل،          
ـًايـأيت دور موسى ليكون غاض      يف ). 34: 32اخلروج  (، يف حني حيتفظ يهوه بغضبه ملناسبة أخرى         ب
يف هناية املطاف يف هالك جيل القفر برمته، فإنّ توقع          ) هتاف الشعب (حـني يتبدد هذا التهديد من       
 يشكل فكرة مهيمنة متكررة حلبكة إسرءيلن تسببهما تذمرات أوالد يالصراع املستقبلي والغضب اللذ  

 ).14-12: 17؛ إشعيا 9-8: 65؛ انظر املزامري 3: 33؛ 34: 32؛ 21-20: 23اخلروج (القصة 
. تلعـب القصص املروية األخرى على موتيفات اهلالك والضجيج والتمرد نفسها مع تتويج امللك             

على البحر اهلادر يف إيديولوجيا خلق تردد وصدى إفناء         ) 65(انتصار املزمور   ) 89(يـردد املـزمور     
ـًامتسل«إنه يقدم يهوه بوصفه     . مـردوك لتيامات    مثل  رايف ويسحق راحاب اخل   » على هياج البحر   ط

يبدأ النصف األول من هذا املزمور املعقد       ). ب- أ 8: 65؛  10-9: 89املزامري  (اجلـيفة ويبدد أعداءه     
إنه يقدم تلميحات متكررة إىل تتويج أو تثبيت ابن يهوه يف           ). 2-1: 89املزامري  (بعـبارات الـتقوى     
ـًاتوس). 30-27،  25-20: 5-6ب  3: 89املزامري  (حكمـه املسيحاين      مبجازات اخللق، ُيقدَّم يهوه     ع

 موتيفات من املعركة ضد البحر      ًدا، مستم )19-12،  9-6: 89املزامري  (كملك على السماء واألرض     
ومع ذلك، من مركز املزمور يتحول النشيد إىل سجال حول خيانة يهوه            ). 26،  11-10: 89املزامري  (

ن أوضح موتيفات التمرد عندما يوجد الضجيج واالزدراء الغاضب         هنا تكو ) 31: 89املزامري  (ملسيحه  
جيري تأكيد  ). 52-51: 89املزامري  (يف ختام املزمور بالضبط     ). 46،  43-42،  40،  39: 89املـزامري   (

إىل حٍد كبري بروح دور أيوب، يقدم النشيد ملكه كرمز          . االزدراء والسـخرية مـن األمم واألعداء      
ـًاإىل مىت ستظل حمتج   «: ري صوته لسؤال رب أيوب الصامت     ألجـل تـاريخ أورشليم ويع       » عين؟ ب

 ).47: 89املزامري (

  واخللق اجلديدالربابن ) 4/ 2/ 2
تظهـر الصـلة بني سردية اخللق الكتابية وإنوما إيليش بوضوح يف ثيمة قهر وتقييد البحر بوصفه                 

 اليت حتوم   الربروح  (أو  ) الريح اإلهلية (أن  لطاملا اعُترف ب  ) 2: 1(يف سفر التكوين    . ا وشرً ـًـا بطالن
ـًاتشكل انعكا ) الظلمة على سطح العمق   (، املوضوعة يف تضاد مع      )فـوق سطح املياه     للرياح اليت   س
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ميكن إجياد تنويعات   . يسـتعملها مردوك أسلحةً لشق جثة تيامات وإقامة نظام اخللق يف إنوما إيليش            
ـًااصفة والريح القدرة اخلالّقة لآلهلة، خصو     مشاهبة يف نصوص كثرية، تعطي الع       التنويع الذي يفهم    ص

فالتضاد بني الروح اإلهلية    ). 38: 37: 39؛  38أيوب  (التعبري عن التواضع بوصفه الدور البشري املالئم        
ـًاجذمنوأن ُيربطان   ياللّذ) احلل(و) الربط(والظلمة يوازيه جماز الرعاية اإلهلية ل      : 89املزامري  ( باملَلَكية   ي

يف النقوش امللكية   ). صد التنني (هـذا الـزوج املتكرر من املوتيفات يوجد يف النص املصري،            ). 26
اآلشـورية والرافدينية األخرى، يستعمل زوج املوتيفات لتمجيد االنتصارات العسكرية على األعداء            

يستخدم احلاكم اإلمرباطوري   . يوضع امللك حتت النري اآلشوري    . ُيقيد األعداء بالسالسل  . التارخييني
ميتلك امللك اآلشوري القدرة على تقييد      . األعداء كمسند للقدمني وجيعلهم يسجدون أمامه كالعبيد      

ـًايف التراث الكتايب األكثر اتسا    . ]17[لسيادته] اخلاضعة[وفـك األمم      من الناحيتني الكرونولوجية    ق
ـًاوالثقافية، جند طي   ـًا واس ف : نفسه من النصوص اليت تردد صدى تقييد ممو يف إنوما إيليش           بالقدر   ع

، وإىل تقييد وفك سالسل     )104(واملزمور  ) 38( للحدود إىل البحر اجلامح يف أيوب        رايفمن الرسم اخل  
ـًـا األعـداء عمو   يعرض إرميا االختيار املثري لالهتمام بني التقييد بسالسل سيادة يهوه والتقييد           . م
 ).6-4: 5إرميا (وت بسالسل امل

 عندما تطلق اآلهلة    ًراإنّ الـبطل اإلهلي لإلينوما إيليش، املنتصر على عماء تيامات، ال يكون حاض            
ال ُيولد مردوك إال بعد أن ُيقتل أبسو ويبىن اهليكل فوق           . األدىن مرتـبة هديرها ومتنع أبسو من النوم       

 .جسده
 .]18[؛ ولدته أمه دامكينا؛ كانت والدته والدة بطليولد مردوك يف بيت أبسو؛ فقد خلقه أبوه إيا

إنّ احلكايـة املقتضـبة للطفل مردوك الذي يضحك ويلعب بالدمى، السعيد الذي مينع اآلهلة من                
يلعب . الـنوم، تضـاعف خط حبكة األرق وتفتح السردية على دورة جديدة من الصخب والعنف              

امجة، يسحق مردوك مترد تيامات ويستويل على زمام        يف املعركة الن  . مردوك لكن اآلهلة تطلب الراحة    
ـًـا نظاُيحدث  . امللكـية اجملـددة    يتركز املهرجان للملك يف ثيمة .  ويتسلط على مياه العماء    ًدا جدي م

 .جتديد حكمه: الوالدة اجلديدة واالنبعاث
مثل مششون  ) بطلوالدة  ( قصة والدة؛ ناهيك عن      ًداال مينح سفرا صموئيل وال سفرا األخبار داو       

كالسيكية يف حكاية حنة يف سفري      ) والدة خملّص (ومـع ذلك، تبدأ قصة داود بقصة        . أو موسـى  
ـًاهذا النوع القصصي يستعمل غال    . صـموئيل األول والثاين     ألجل والدة امللوك يف عامل القصص       ب

يف . ]19[ا ويسوع القدمي، من غلغامش وإدرمي إىل أوديب ومن قورش إىل حكايات األناجيل عن يوحن            
ـًامنـط حكايـة إدرمـي، تقوم قصة اختيار داود بوصفه مسي            ـًا على موتيفي االبن األصغر س     ح  ن

ـًا اختاره ح  الربوسندريال إلثارة التوقعات بأنه      بوظيفة مشاهبة،  . ]20[)13-4: 16صموئيل األول    (ق
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 ًرا، الذي ميارس دو   ]ًداعندما يكون ول  [ ولًدا   تقـدم قصتا سرغون وباّنامّوا موتيف هتديد حياة امللك        
بالتأكيد إنّ قصة قورش االبن، الذي يربيه ميثريداتس        .  يف قصـص يوسف وموسى ويسوع      ًزابـار 

الـراعي، الـذي كان امللك قد أمره بقتل االبن، هي، مثل أسطورة أوديب اإلغريقية، سلف واضح                 
للولد، الذي يرد يف قصص شىت، من هانسل        ] املهدد[للموتـيف اخلـرايف األوريب، موتـيف اخلطر         

فالبديل عن قصة الوالدة لداود يوجد  .]Snow White(]21(وغريـتل واحلسناء النائمة إىل حسناء الثلوج  
راعوث (يف املشهد اخلتامي من سفر راعوث، عندما تلد راعوث، اجلدة الكربى لداود، الطفل عوبيد               

. ألساس على العناية اإلهلية باالبن، اليت تعكس املستقبل اليائس لنعومي         يوضع التوكيد ا  ). 16-22: 4
21؛  18التكوين  (قصص إسحق   ] يف) [والدة البطل (إنّ موتيف العاقر اليت تلد هو عنصر مركزي يف          

: 2صموئيل األول   (، وصموئيل   )2-1صموئيل األول   (، ومششون   )24-22: 30، ويوسف التكوين    )
 ).2-1وقا إجنيل ل(ويوحنا ) 1-10

هذا . الذي يقدم ثيمة مسيح يهوه    ) 2(يكتسب داود قصة إنوما إيليش عن والدة بطل يف املزمور           
5-4: 89املزامري (، ُيختار داود عبًدا ليهوه )89(ففي املزمور . التقدمي لوالدة املسيح له تنويعان هامان 

يؤيده يهوه، وبامسه، يطلق    ). 20: 89املزامري  (إنه حمارب شبيه مبردوك     . ومينح صفات امللك الصاحل   ) 
: 89املزامري  (ُيمنح السلطة على البحر وحيكم األمواج       ). 25،  18: 89املزامري  (بوقه اجلالب للخصب    

ـًايكون متواض ). 26 إذ يعترف  ). 12: 2انظر املزامري   ( وحيقق املثال األعلى للتقوى بأن يلوذ بيهوه         ع
ـًـا بـيهوه أ  ] مصطفى) [خمتار(و) عبد(إنّ ألقاب ). 29-27: 89املزامري ( له، يصـبح ابنه البكر   ب

ـًاأ(امللكية، كما فضيلة التواضع واالعتراف بربه احلامي        ) االبـن الـبكر   (و هي عناصر مركزية   ،  )ب
ُيقدم جماز يهوه الذي يلد يف مرسوم يهوه        . ]22[مشروحة يف قصة داود يف سفري صموئيل األول والثاين        

 : عندما يرد على األمم املهتاجة،)2(يف املزمور 
أما أنا فقد مسحت ملكي، وأجلسته على       : عندئٍذ ينذرهم يف محو غضبه، ويردعهم بشدة سخطه، قائالً        

اطلب . أنت ابين، أنا اليوم ولدتك    : قال يل يهوه  : وها أنا أعلن ما قضى به يهوه      . صهيون، جبلي املقدس  
ـًامين فأعطيك األمم مريا ـًا مل، وأقاصي األرضث  ).8-5: 2املزامري ( لك ك

فكلتامها . يـردد إعالن املسيح الرمسي عن قرار يهوه صدى ترنيمتني مصريتني من اململكة اجلديدة      
ليفرح قلبك، أيتها البالد    : عن مرنفتاح، تنشد  . تعلـنان عن األخبار السارة لصعود فرعون إىل العرش        

ـًامجـي  السماء واألرض يف ! يا له من يوم سعيد : س الرابع، وعن رمسي!فاألزمـنة اجليدة قادمة . ع
تتابعان كلتامها، على حنٍو مالئم، مع تنويعات على نشيد اإلنسان البائس، الذي يقدم بركات              !. فرح

، مبوتيفه االفتتاحي، يعيد إىل األذهان على حنٍو واضح صعود املسيح إىل            )2(إنّ املـزمور    . امللكـوت 
 .العرش
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 إىل  إضافةت ملك يهوه على صهيون، تلة أورشليم حيث أقام يهوه معبده،            مثـة مشهد مواٍز لتثبي    
ـًا أنّ يهوه قد ولد امللك يف هذا اليوم، هذا املشهد نفسه يقدم يف قصة اخللق                   اإلعالن األكثر إدهاش

 إيا  فمردوك هو ابن اإلله، الذي يولد إليا وزوجه دامكينا على تلة أبسو املقدسة، حيث يبين              . البابلية
بالطـبع، مثة اختالف شديد بني والدة دامكينا زوج إيا ملردوك، وقيام إله ذكر مثل يهوه                . معـبده 
 يعين، على حنٍو ال لبس فيه، ولدتك،      > يلدتك<ينبغي االعتراف بوضوح بأنّ الفعل العرباين       . بذلك

ـًا، كما يترجم غال   )أجنبـتك (ولـيس    بوءة من ماري القدمية    مثة ن .  يف الطبعات اإلنكليزية للكتاب    ب
) والدة" (تربية"حدد، يف سياق مشابه من      / ، تتكلم عن اإلله هدد    )القـرن الـثامن عشر قبل امليالد      (

 ):110 و2(تساعد يف فهم األبيات امللغوزة من املزمورين ] هذه النبوءة[وجلب ملك إىل العرش، 
عرش بيت أبيه؟ وبعد أن أعدته إىل       ألست أنا َحدد، سّيد كاالسو، الذي ربيته يف حضين وأعدته إىل             

ـًاعرش بيت أبيه، منحته مسك   ]23[ مرة أخرىن

سد املصري، الذي كان    -ومثة تأكيد، حىت أكثر إثارة للدهشة وال لبس فيه يأيت من مهرجان هب            
ـًاخال. حيـتفل به لتجديد قوة الفرعون وحيويته يف دوره بوصفه ابن رع             ملهرجان أكيتو السنوي،    ف

ـ  ـًاسد احتفاالً يوبيل  -د كان هب  فق . إنه ُيحدد عادةً بالعام الثالث عشر من عهد فرعون        .  بالتجدد ي
ـًامـن الناحـية التارخيية، كان حيتفل به يف فترات زمنية خمتلفة وكان، مثل مهرجان أكيتو، مكر                  س

 كلسي صغري يف    على نقش فاخر على حجر    . تعود أصوله إىل اململكة القدمية    . لتجدد امللك وفحولته  
يف كامربدج، يصور الفرعون أخناتون يف عباءته اليوبيلية، وهو يتعبد          ) Fitzwilliam(مـتحف فتزوليم    

قصة مصورة يف   *: هـذا الرسم من القرن الرابع عشر قبل امليالد هو عبارة عن دبتك            . ]24[للشـمس 
رفوعتان يف وضعية تضرع تشريان     يف األول، يقدم امللك ويداه م     . ُتقرأ من اليسار إىل اليمني    . مشهدين

تفرش التقدمات على مائدة وحيمل امللك      . حنـو الشـمس اليت حتيط أشعتها به على حنٍو دراماتيكي          
ـًاسو ـًا مراسيم ط يف املشهد الثاين، الذي يقدم نتيجة صالة امللك        . ، شارة منصبه، فوق كتفه األمين     ي

إنه . امة يف موكب وجسده يستحم بأشعة الشمس      والغرض من املهرجان، يسري أخناتون منتصب الق      
ـًايكون حما .  متثالن احلياة واحلكم   ني، اللت واسحيمـل شاريت عنخ و      بكاهنني ينحنيان يف حضرته،     ط

األكثر إثارة للدهشة هو أنّ الرسم يتركز على شخص         . واحـد حيمـل صندلني واآلخر لفافة بردي       
ميجد . ستقبله كاهناه كموضوع للعبادة والتمجيد    ي! الفـرعون وهـو يف مرحلة متقدمة من احلمل        

 .املهرجان إعادة والدة وجتدد حكمه
ـًاُيعطـى تفسري مشابه ملهرجان والد أخناتون األقدم زم         ففي جذعني حمفورين من البازلت يف      . ن

مثة نص تفسريي يوضح . »وبطنه منتفخ مثل بطن املرأة احلامل«نقـش نافـر تـام، يقّدم أمنحوتب     
 .]25[مبقدور امللك أن خيلق نفسه بنفسه«وت األساس للشخصية الالّه



 
 

 

183

 ترانيم كونية) 5/ 2/ 2
إنّ تقـدمي أخناتون، الذي تعاد والدته عن طريق أشعة الشمس، يردد صدى نقش مردوك بوصفه                

حىت هكذا، فإنّ عالقة أخناتون بإله الشمس       . »ابـن إله الشمس؛ يف الواقع، هو نفسه، مشس اآلهلة         «
7: 2املزامري   (»أنت ابين، أنا اليوم ولدتك    «): 2(ب بكثري إىل يهوه الذي يلد امللك يف املزمور          هي أقر 

ـًاكانـت الترنـيمة املصرية الشهرية إىل إله الشمس ن         ).  ـًا مركز ص  أعاد توجيه اململكة املصرية     ي
ـًاتارخي ـًااألكثر قد باتباع اجملاز األديب    . ]26[ يف سياقها اجلديد لإلمرباطورية    ي  جلمع األمثال يف هيئة     م

. ]27[وصـية إىل ابنه وخلفه، كما يف سفر األمثال، فإنّ الترنيمة إىل إله الشمس ينشدها أخناتون نفسه                
فالترنيمة املصرية  . بالطريقة نفسها، يعطي سفر املزامري معظم أناشيده املسيحانية وامللكية صوت داود          

ـًا من القوى اإلهلية اليت تقاتل ضد الذين يقاومون الفرعون، االبن تعّرف أشعة الشمس بوصفها جيش   
إنّ الفجر الذي يطرد الظلمة يشرح الدعم اإلهلي ألجل احلكم اإلمرباطوري           . احملـبوب إلله الشمس   

الشمس حتكم اإلمرباطورية املصرية يف سورية      . النشيد كوين ويشمل جممل اخلليقة    ). 4-2السـطور   (
كم مبصري اجلميع وجتلب النيل إىل األجانب لكي يكون مبقدورهم أن يعيشوا            إهنـا تـتح   . والـنوبة 

إنّ حكمهـا عـلى العامل هو مصدر كل اخلصب، مصدر نسمة احلياة نفسها              ). 10-7السـطور   (
إنّ . يف املقطـع اخلتامي، يلخص النشيد قصة، تضع صون اخلليقة يف يدي فرعون            ). 6-5األبـيات   (

، هو املصدر الوحيد للمعرفة والقوة، الوسيط الوحيد        »لشمس يف قلبه  حيمل ا «أخـناتون، كابن إهلي     
 :إنه حيمل القدرة على احلياة واملوت. بني اآلهلة والبشر

مبا أنك خلقت األرض، فإنك     ] . . 6: 2انظر صموئيل األول    [ببزوغ فجرك، حييون؛ بغروبك، ميوتون      
أخناتون، احلي والفيت، إىل األبد     . . ك الناري   خرج من جسد  ) نفسه(تأيت هبم إىل احلياة ألنّ ابنك الذي        

 .]28[وعلى الدوام

ـًايقدم النشيد مواز   ـًا كاش ي ـًاإنه يعطينا أي  .  لتجدد امللك وحكمه   ف  نسخة مكتوبة من لوح     ض
يف الترنيمة، تشكل أشعة    . سد، الذي ميّجد خصوبته املتجدة    -أخـناتون من مهرجان هب    ] دبـتك [

ب الشمسي كال اخلصب والنعمة     الربيف النقش النافر، مييز     . ، يلد ابنه امللك   ) من النار  ًداجس(الشمس  
، يلد  )2(األبعد هلذا املوتيف يف املزمور      ] التورايت[يف التنويع الكتايب    . عندما يتهيأ امللك نفسه للوالدة    

ن ملوك األرض ضد يهوه     إنّ ثورا . يهوه السماوي ابنه، امللك، ويتّوجه على العرش على جبله املقدس         
إنّ كالً من املسيح    . توازيه األسود الثائرة يف الظالم ضد مشس أخناتون       ) 1: 2املـزامري   (ومسـيحه   

إنه حيكم  . فاملسيح، مثل أخناتون، وسيط إهلي يقرر املصري      . وأخـناتون يأسراهنا ويقيداهنا بالسالسل    
 .كإمرباطور على كل أمم العامل
ـًاذا التراث ليست حمصورة مبوتيفات والدة الطفل أو تسمية امللك اب          إنّ األصـداء الكتابـّية هل       ن

إذ خيلق عنصرا احلرب املقدسة واخللق اجلديد       . للـرب أو متثـيل امللك كوسيط بني السماء واألرض         
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ـًاأي ـًا ارتباطات وثيقة بني الترنيمة املصرية والكتاب خصو       ض 29[)104( مع ترنيمة اخللق، املزمور      ص

لدى مناقشة هذه   . هـذه الترنـيمة العظـيمة هي نشيد كوين، منذور إىل يهوه بوصفه الشمس             . ]
إذ ميكن استعارة جداول    . الترنـيمات، تفـيد قصـة اخللق البابلية، إينوما إيليش، كقالب ملقارنتنا           

امل فكرية   للنيل لتقدمي فرضية جدول أديب مترابط للعصور القدمية، يروي عو          رايفالفهم اخل ] سـواقي [
لكن الكتاب يشترك مع عامل     . كـثرية، منفصلة على حنٍو اصطناعي عن طريق اللغة واجلغرافية والزمن          

إنّ فهم الكتاب الضمين لإلهلي يشكل أرضية مشتركة        . األسطورة القدمية بأكثر من استعمال اجملازات     
ات الكونّية للعامل األكثر    بـني إدراكه هللا، الذي يسيطر على جممل اخلليقة من خالل مسيحه، واجملاز            

 . املعبَّر عنه يف النصوص املصرية أو نصوص اإلمرباطورية اآلشورية) Pluralistic(مجعوية 
فاجملاز اجلغرايف الكوين   ). 2: 104املزامري  (ُتسـتعمل خطابة ترنيمة أخناتون ملماهاة يهوه بالشمس         
 للحياة يف الصعود إىل السماء لتقدمي املطر        لنـيل عـاملي يتدفق عرب العوامل السفلية جيد إعكاسه املانح          

يف حني أنّ اإلعكاس الالّهويت للموت إىل       . ألجل احلقول واملدن يف البلدان األجنبية البعيدة من آسية        
انظر (انـبعاث مانح للحياة جيري تقدميه على حنٍو منوذجي يف األدب الكتايب مع اجملازات الدِّيونيسية                

ـًا   خرافة اإلله   ) 3/ 2القسـم    ـًا، الحق  يف  الكتاب، جيد اجملاز املصري صداه يف       )احملتضر واملبعوث حي
قد ُيجادل بأن اجملاز الكوين للنيل      ). 7-6: 1التكوين  (فصل قصة اخللق للمياه فوق وحتت قبة السماء         

الـذي جيري حتت األرض لكي ينبثق مرة أخرى يف آسية هو شكل وظيفي خمتلف قريب من املياه يف         
يف ). 14-10: 2التكوين  ( يف عدن، اليت تصبح أربعة أهنار تروي أركان الدنيا األربعة            وسـط اجلـنة   

الترنـيمة املصـرية إىل الشـمس، تتفجر الينابيع يف األهنار اجلارية بني اجلبال لتؤمن الشرب والطعام           
املوتيف هلذا املاء اجلالب للحياة موازيه يف       ). 14-10: 104املزامري  (للحـيوانات والطـيور والبشـر       

املصـري للحـياة القادمـة من شروق الشمس، الذي خيلق اخلصب لدى النساء والرجال، ويصون                
ويف موتيف الربيع اجلميل املدهش، للشمس اخلالقة       ) 1: 4انظر التكوين   (وينشىء الطفل يف رحم أمه      

ـًاالالزم لبقائنا مجي] النفس[للنسيم   .ع
، الذي يشبه باملوت الذي حيّوله نور الشمس، يف         ميكـن مقارنـة موتيف بعث األرض يف الظالم        

الروح اإلهلية املتحركة فوق    (و) الظلمة فوق األعماق  (الكتاب بني   ] يف[الترنـيمة املصـرية، بالتباين    
إنّ التحكم بالعامل من خالل النور والظالم، يف حني أنه      ). 2: 1التكوين  (، املؤدية إىل خلق النور      )املياه

ـًيـلمح إليه تلمي     فقط يف تسمية سفر التكوين وتعاقب الليل والنهار ويف األنوار املوضوعة يف قبة              اح
ويتضمن املوتيف ) 104(السـماء لتميـيز وحكـم وخلق التقومي التعبدي، ُيصّور مباشرة يف املزمور     

 :الثانوي للترنيمة املصرية، موتيف األسد املندفع لقنص فريسته
ـًاتزجمر األشبال طل  . حيوان الغابة حتل الظلمة فيصري ليل جيوس فيه كل          لفريستها ملتمسة طعامها من     ب

أما اإلنسان فيخرج إىل عمله     . ن تشرق الشمس حىت تعود إىل عرائنها وتربض فيها        إوما  . الربعند  
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املزامري (يا رب ما أعظم أعمالك، كلها صنعت حبكمة، فامتألت األرض من غناك             . وشغله حىت املساء  
ـًا؛ انظر أي36-22: 8األمثال ؛ انظر 20-24: 104  ).12-4: 38 أيوب ض

ـًاأي) 104(يستعمل املزمور     مركزية إلينوما إيليش، اليت يتباين سيناريو عنفها وصراعها         ًرا صو ض
ـًاتباي  يوضع توكيد كبري على يهوه بوصفه     .  مع املوتيفات اإلجيابّية اللطيفة للماء املانح للحياة       ًدا حا ن
ـًـا حاك مثل تيامات اليت تفر من رياح مردوك األربع، يفر البحر من رعد            .  ذا سيطرة على البحر    م

موتيف يعكس يف قصة الطوفان، حيث      ] وهو[،  )6: 104املزامري  (فالرب يتحكّم باألعماق    . يهـوه 
ـًايطـيع الـبحر أمر يهوه بأن يغمر اجلبال باهلالك، حمق           بأن ] األمر[   لعنة يهوه لألرض، إضافة إىل     ق

فيضع التخوم على   . حيصر يهوه البحر، يقرر مصريه ومينح اخلليقة احلياة       . ينحسـر ويكشـف اجلبال    
22: 5؛ إرميا   29: 8؛ األمثال   28-9: 39؛ انظر أيوب    9-6: 104املزامري  (البحر لكي ال يغطي األرض      

البحر املروَّض خلليقة يهوه    هلا  .  إىل الشـمس وظيفة خلق تؤديها، إهنا فعالة        الكـتاب إنّ لترنـيمة    ). 
ـًاهـذا املزمور، الذي يردد صدى سفر التكوين، يقدم تنوي         ). 28-10: 104املـزامري   (  للموتيف  ع

تقبض أرواحها فتموت، وإىل    «: املركزي لإلينوما إيليش والترنيمة املصرية، سيطرة امللك على املصري        
: 90؛ انظر املزمور    30-29: 105املزامري  (» ضترسل روحك فتخلق ثانية وجتدد وجه األر      . تراهبا تعود 

هـذا البيـت مـع جماز املوت والبعث، يعرب بدقة عن ثيمة االتكال املتواضع للملك على حاميه         ). 3
هكذا ). 19: 3التكوين  (إىل التراب الذي تشكل منه      ] امللك[ يأخذ روحه فيعود     الـرب ف. اإلهلـي 

ـًامتا إنّ موتيف تراب املوت، الذي     ). 7: 2التكوين  (ه ليجدد تلك احلياة      ذاته يعطي روح   الرب، إنّ   م
يتـباين مـع األرض اجملـددة، يترجم طقوس التجدد الدينّية للملكية الشرق األدنوية القدمية إىل بينة                 

ـًاال يعكس فحسب نتا   ) 104(فاملزمور  . الهوتـية ألجل أورشليم اجملّددة كمملكة يوتوبية       ـًا فن ج  ي
ـ  ـًاثقاف ـًامشتربل إنه جزء أساس من تراث ُيعد        .  من مصر  ًرا مستعا ي  مع العامل الفكري املصري     ك

 ).26: 36 حزقيال؛ 31: 31؛ 26-23، 17-11: 4؛ إرميا 17: 65؛ 15: 57انظر إشعيا (
مثـة نقـش عـلى جدران املعبد الكبري يف الكرنك يردد صدى ثيمات الترنيمة إىل اإلله الشمس                  

خياطب حتتمس نفسه القارىء    . بتجدد حكمه ] أحبل[وحـة اجلدارية اليت تصور أخناتون حامالً        والل
ميكن ترمجته باملعاين   ) حتتمس(إنّ اسم   . ]30[». .الذي منه خرجت    ،  ]ابن آمون [أنـا ابـنه     «: بقوـله 

ص الحق، لكنه يف األقُْصر، يقدم ن   . ]31[حتوت قد َولَد  ] اإلله: [اإلضـافية املشـاهبة لألبـوة اإلهلـية       
. الذي ربيته من الرحم     ) الثاين(ابن جسدي، حبييب رمسيس     : إمرباطوري، اإلله آمون وهو يتكلم عن     

ـًايقول وسيط الوحي من املعبد يف ممفيس أي       . ]32[الذي أجنبته يف شكل أضالعي    .  : ، عن رمسيس  ض
 .]33[أنت ابين، الوريث الذي ولد من أضالعي

بأنه )  ق م  1436-1490حوايل  (الساللة الثامنة عشرة، ُيعّرف حتتمس الثالث       يف ترنيمة من ترانيم     
يف خطاب بلسان املفرد املتكلم إىل هذا امللك الشهري، يسبغ          . ]34[»رع-أجنبه آمون «فقد  . ابـن اإلله  
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ـًا من اخلصائص اليت تظهر الح     ااإللـه األعـلى عليه كثريً      امري ويف تصوير سفر املز   ) 2( يف املزمور    ق
، تعرفنا جمموعة املوتيفات اليت تصف      ]منظور النماذج الشخصية، ع ح    [من منظور تايبولوجي    . لداود

) 2( ألبيه، مثلما أنّ مسيح املزمور       »املنتقم«فتحتمس هو   . امللـك يف ترنـيمة حتتمس باملسيح األول       
حتتمس البلدان  بسبب رع، يفتح    ). 9: 2املزامري  (سيسـحق أولـئك الذين يتآمرون ضد يهوه، أبيه          

على حنٍو مماثل، ُيهلك املسيح األمم      . » بعد دعائم السماء األربع    ًدابعي«ميتد حكمه   . األجنبية وخييفها 
، وُيمنح أطراف األرض    )10: 2املزامري  (، وينصـحهم بأن يعبدوا يهوه خبشوع        )9-8: 2املـزامري   (
ـًامل ، وجيعل )3: 2املزامري (لبلدان األجنبية حبمايته  ا»يقيد«إن يهوه، مثل رع، ). 8: 2املزامري ( له  ك

يعطي يهوه  ). 9: 2املزامري  (ويسحق املتمردين   ) 1: 110املزامري   (»يسقطون حتت خفّيه  «أعداء امللك   
 الشبيه بنهر النيل يروي ويغين »الربهنر «إنّ . وُيسكن هدير البحر ) 8: 2املزامري  (امللك العامل حلكمه    
 عندما يدخل حتتمس املعبد، يف      ًدايكون قلب رع سعي   ). 10-8: 65املزامري  (ترامية  أركـان األرض امل   

بالنسبة هلما، فإنّ   ). 4-1: 84؛ املزامري   6-5: 32املزامري  ( إىل هناك    ًدا سعي ًداحـني جيلـب يهوه داو     
ون، ُيتوج حتتمس   صهي] جبل[مثل املسيح على    ). 5: 21املزامري  (الدخول إىل املعبد مينح امللك احلياة       

) 23-21: 89املزامري (إن كالً من رع ويهوه حيميان ملكيهما ). 6: 2املزامري  (يف مكـان إقامـة رع       
الذي ] . . 28: 89؛ املزامري   7: 2املزمور  [ ابين، حبييب «) كما يدعو آمون رع أخناتون    (ويدعواهنمـا   

صموئيل الثاين  (داود من خالل النيب ناثان      كما يف وعد يهوه ل    ). 7: 2املزامري   (»أجنبته يف اجلسد اإلهلي   
لقد «: ، ختتم ترنيمة حتتمس بوعد رع األبدي إىل ملكه        »سيؤسـس عرشـك إىل األبـد      «،  )16: 7

 ).5: 89؛ املزامري 8-7: 61انظر املزامري  (»نصبتك على عرش حورس ملاليني السنني

 فضيلة املكابدة) 6/ 2/ 2
يف حني جيد هذا    . ديولوجيا ترانيم اإلمرباطورية املصرية   إنّ دعـم امللك املسحوقني هو مركزي إلي       

 ُيعرب عنها   ًدا عنه يف أشكال نشيد اإلنسان البائس، فإنّ هذه الثيمة املعّرفة جي           االدعـم يف العادة تعبريً    
ـًا أي َج األناشيد اليت تلتمس الفَرَ   :  يف مناحات عديدة بلسان املتكلم املفرد تركز على براءة املعاناة          ضـ

ـًامن امللك بوصفه خمل    ـًا شخص ص هذه الثيمة األيوبية هي مؤشر كالسيكي على اإليديولوجيا        . ]35[ي
ـًاامللكية وتربط عمو ـًا بدور امللك بوصفه راعم ـًا أو خملي إهنا شائعة أكثر حىت يف األدب .  لشعبهص

اية امللكية وميثولوجيا اخللق هي األكثر      فالصـلة احلمـيمة للـتقوى الشخصية بالدع       . ]36[الـرافديين 
ـًاوضـو  ُندمج .  يف األدب اإلمـرباطوري، كمـا يف صـالة التفجع البابلية اجلديدة إىل عشتار              ح

 :الربيء] املكابد[س مع شخصية املُعاين اإلعكاسات القيامّية النموذجية لنشيد اإلنسان البائ
ألحد أن يدرك خططها، حيثما تطلعت، حييا امليت، ويتعاىف          يا ربة البشر، يا آهلة النساء، اليت ال ميكن           

لقد ). 6-5: 42؛ انظر أيوب    39السطر  (السقيم؛ والضال الذي يرى وجهك يعود إىل جادة الصواب           
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ـًابكيت لك، وأنا أعاين، منه     ـًا ومكرو ك فابصريين، يا سيديت، اقبلي صلوايت، أطلي      .  لك ًدا، بوصفي عب  ب
أشفقي على جسدي البائس،    . مسعي تضرعي، اوعديين بالغفران ودعي روحك راضية       علّي بإخالص وا  

أشفقي على أمعائي   .  بالدموع واملعاناة  متلئأشفقي على قليب السقيم، امل     .  بالتشوش والبالء  متلئامل
مشاعري، علي بييت البائس،الذي يندب مبرارة أشفقي على         أشفقي. باالضطراب والبالء ) املمتلئة(البائسة،

 .]37[املشبعة بالدموع واملعاناة

فصوت النواح جيتمع مع صرخة نفاد الصرب، اليت جتمع         . إن تعنقد املوتيفات يف هذه الترنيمة باهر      
 :موتيفات املعاناة مع احلرب وهتديد األعداء

دي هل سيثور ض  . إىل مىت، يا سيديت، سيحدق أعدائي يب يف كذب وافتراء خيططون إليقاع الشر ضدي              
6: 5، انظر صموئيل الثاين     !كذا[متعقبيين والذين يتهللون عليَّ؟ إىل مىت سوف ينبذين املقعدون والضعفاء           

ـًا؛ يهوه صنع يل مس)8-  .])22: 2انظر املزامري ( طويالً ح

الضعفاء أصبحوا أقوياء، لكنين    : تنتهي صرخة نفاد الصرب بلعب هتكمي على نشيد اإلنسان البائس         
 !. ضعيف

ألنّ إهلي قد أشاح بوجهه إىل مقام شخص آخر؛أسريت         . . صامت مكاين املقدس     مت مكان صاليت؛  صا
 .]38[)19-13: 1؛ أيوب48-47: 89انظر املزامري (مشتتة؛ سقفي حمطم 

إنه . خيـتم املنشـد نواحه بتذلل وتوبة لعل الغضب اإلهلي، الذي ُصوب ضده، يتحّول إىل رمحة               
ـًايف جماز استحضر صور األعداء املقهورين دو      . األرضيصـلي كي يداس أعداؤه مثل         منذ لوح   م

خيتم النص، برغم   ). د1: 110ا؛  12: 2انظر املزامري   (نارمر، يناشد أن ُيجرب أعداؤه على أن جيثموا حتته          
 ).53: 89انظر املزامري (الصمت اإلهلي، بالتسبيح إلهله 

إلنسان البائس، يف كل مكان من سفر أيوب        يف حـني توجد شخصية املعاين الربيء، مثل نشيد ا         
) 89(ففي املزمور   .  يف األناشيد حول امللك    ا كبريً ًراوسـفر املـزامري وسـفر إشعيا، فإهنا تلعب دو         

ـًا خصو يف املقطع اخلتامي   .  يتم إدماج الشخصّية املميزة للعبد املكابد ليهوه كرمز مثايل للتقوى          صـ
89املزامري  (ات القوية للنواح مع الشفقة، الذي يبقى حىت خامتة املزمور           من هذا النشيد، تطغى اإليقاع    

. أبطلت هباءه ] . . مسيحك[لكنك رفضت ورذلت وغضبت على امللك الذي مسحته         «). 39-52: 
ـًاوطرحـت عرشه أي    ليس نزع رموز سلطة امللك يف مهرجان أكيتو،        ). 44،  38: 89املزامري   (»ض

ـًالالذي يعلّم التواضع، خمت  .ال بد من إذالل املسيح إن كان سيحكم. ًدا أبف
إهلي، إهلي، ملاذا ختليت    «: صورة املعاناة بشفقة أكرب   ) 2(يستحضـر الـنواح الكتايب يف املزمور        

: للبيت التايل ). 7: 143؛ املزامري   7-6،  1: 142؛ املزامري   28انظر املزامري   ؛  2: 22املـزامري    (»عـين؟ 
ـًاأصـرخ إليك مستغي   « ، منشد  )3: 22املزامري   (» يف النهار فال تسمعين؛ ويف الليل فال أجد راحة         ث

ويثري تناقض بليته مع الطوىب املطمئنة يف املزمور        ) 9: 61املزامري   (» وليالً ًرايسبح يهوه هنا  «يتماهى مبن   
 الصامت يف   الربإنّ  . على حنو مماثل  ) 2: 1املزامري   (»يلزم نفسه بشريعة يهوه   «لإلنسـان الذي    ) 1(
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يف حني يضحك يهوه يف     ). 2: 65املزامري  (املـناحة يعـارض شخصية يهوه الذي يسمع الصلوات          
، فإن يهوه قد    )7: 8؛ املزامري   7: 49؛ انظر إشعيا    4: 2املزامري  (بازدراء على أعداء املسيح     ) 2(املزمور  

ُيشبه أعداؤه السامريون املقّنعون قليالً     الذي  ) 22: 38؛  22: 35انظر املزامري   (ختـلى عن عبده املعاين      
16؛ أيوب   4: 1؛ انظر عاموس    14-13: 22املزامري  (بالوحوش الضارية، األسود ذات الفكوك الفاغرة       

إنّ داود، مثل أيوب، ومثل ملك      . جتـد مناحة سفر املزامري مركزها يف التعبري عن التواضع         ). 9-10: 
عار يف نظر البشر، ومنبوذ يف عيين       . دودة، ال إنسان  «ه  إن]. يتضع[بـابل يف املهـرجان، يذل نفسه        

إنّ . تتابع بقية النشيد ثيمة املعاناة    ). 6: 42، انظر أيوب    8-7: 22املزامري  (» يستهزئون يب . . شـعيب   
مثل يوحنا  . داود الـذي تعلم التواضع فيما مضى، ينشد بثقة براءته ويعّرف نفسه بأنه مثال التقوى              

 ).11: 22املزامري ( من رحم أمه الربف ب، يعتر)41: 1لوقا (

 مرنفتاح وإحالل السالم) 7/ 2/ 2
39[ال يؤدي رقيم انتصار مرنفتاح الشهري الذي حيتفل باالنتصار على الليبيني وظيفة كسجل للنصر             

ذكار ، باألحرى، يؤدي الوظيفة الكربى لتمجيد العظمة املتعالية لفرعون باست         )إسرءيلرقـيم   (إنّ  . ]
، الذي يعيد إىل الذهن احللم      إسرءيلإنّ رقيم   . ةخرافيميتلك النص خواص    . هـذا املـثال على قوته     

ـًااملوصوف على نقش الكرنك الكبري، حلم متثال فتاح الذي يعطي مرنفتاح سي            ـًا سحر ف يطرد « ي
ـًالقاهرة الذي يظهر ر     ويصّور مشهد عمود   ]40[»كل اخلوف  ـًا يعطيه سي  اب ، ]41[ ليفين زعماء ليبيا   ف

هذا الرقيم يستعمل هذا السيف السحري كشارة على دور امللك بوصفه ابن اإلله، الذي جيلس على                
. تؤكد افتتاحية النشيد الصفة املسرحية والدعاوية أكثر مما تؤكد الصفة التارخيّية للنقش           . ]42[عرش شو 

ة للتقدمي يلمح   رافيإنّ اخلاصّية اخل  . ين مع املصريني اآلمنني واملبتهجني    إذ توضـع رابو املهجورة يف تبا      
ـًاإليها أي  ـًافاللييب قد خلق ضجي   .  يف التضاد بني الزعيم اللييب والفرعون      ض  ولذلك فهو موضوع    ج

 قدره هو قدر  . إنّ مترده ضد حاميه وسيده املصري قد حرمه من حظوة امللك          . غضـب امللك العادل   
فيما هو يفر يف الظالم، بال ريشة تغطي رأسه، تؤخذ نساؤه منه            . الصـحراء القاحلة فيكتمل إذالله    

كنتيجة لذلك، أدانته اآلهلة وأعادته     ). كل إله يف ممفيس   (األمري اللييب هو املرتد، املهاجم      . وهو يتفرج 
 .]43[ممفيس إىل محاية ابنها

إنه خملص الشعب وحارس    . ط مرنفتاح النعمة اإلهلية    للماضي، يتوس  رايفيف هـذا الوصـف اخل     
يفتح بوابات كانت موصدة ومينح     . إنه يتحكم باملصري ويعكس املعاناة واحلظ السيء لشعبه       . السالم

يعيد إقامة العدل كآية على سالم يبشر بقدومه بطريقة قريبة على حنٍو ملحوظ             . النفس للذين اختنقوا  
يفتح ما كان   : إنه يقدم طبعة نشيد اإلنسان البائس     . ]44[ى اعتالئه العرش  من النشيد الذي متّ إنشاؤه لد     

 .]45[، حيرر املقيدين، جيعل األمراء يسترجعون ثروهتم والفقراء يعاودون الدخول إىل مدهنمًداموص
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يقـدم الـنقش فـرعون يف شخصية املخلص اإلهلي، اجللية يف توسل آهلة هليوبوليس يف احلركة                 
ـًامتش. ]46[ الترنيمة الوسطى من  سد، متّجد الترنيمة احلكم اجملدَّد     - مع الثيمات املركزية ملهرجان هب     ي

مقّر قوته هو مصر، لكنه     . مستقبل مرنفتاح هو كوين وإمرباطوري    . »امنحه البقاء مثل رع   «: للملك
ستمد اجلميع  كما يف ترنيمة أخناتون إىل اإلله الشمس، ي       . املخلـص واحلامي ملضطهدي كل البلدان     

 .]47[َنفَسهم من مرنفتاح
ختلق نيالً  . أقطار سورية والنوبة، ويف أرض مصر؛ تضع كل إنسان يف مكانه؛ تؤمن له حاجاته الضرورّية              

كل . . سيد كل أرض، ينبع ألجلهم      ) . . شعب مصر (ليحفظ الشعب . . يف العامل السفلي؛ جتريه     
حياهتا؛ ألنك وضعت نيالً يف السماء،لكي يهبط ألجلهم         البلدان األجنبية البعيدة، أنت الذي تصنع        

 .]48[لريوي حقوهلم يف بلداهتم. . ويصنع األمواج على اجلبال 

يطغـى العنصـر الثيمي للسالم ألجل كافّة البشر، مع الصورة الرعوية للفرعون بوصفه احلامي               
يبدأ هذا الفصل   .  من النشيد  الكوين للمصريني ولألجانب على حٍد سواء، على اجلزء الثالث واألخري         

اخلتامي بإعالن كالسيكي عن األخبار اجليدة ينتمي إىل ثيمة امللكوت اليوتوبية، اليت توضع يف النهاية               
هذا هو نفس اخلرب اجليد الذي يعلن       . »!الفرح العظيم قد جاء إىل مصر     «. يف تـوازن مع نظام اخللق     

فقد ! لتسعدي، أيتها البالد قاطبةً   «ش مع هتافات    عـن يوم جديد ملصر، الذي رافق مرنفتاح إىل العر         
ـًاهذا التصريح جيد مواز   . ]49[»جـاءت األزمنة السعيدة     أكثر كونية يف اإلعالن عن صعود خليفة        ي

يا هلذا اليوم السعيد، السماء واألرض يف فرح، ألنك أنت          «: مرنفـتاح رمسـيس الرابع، إىل العرش      
 .]50[»السّيد العظيم ملصر

إذ ال يوجد   . ، ُيمّجد السالم من خالل األقاويل السعيدة اليت متتدح امللك         )إسـرءيل رقـيم   (يف  
يردد النشيد أمناط ترنيمة أخناتون إىل إله       . لقد عاد رع إىل البالد    . فالكل سعداء ورائقون  . خـوف 
شعوب األجنبية ووحوش  ال« للسالم، مثل النيل، تأيت أوالً إىل مصر ومن مث إىل            الربإنّ هبة   . الشمس

ختتتم الترنيمة . ]51[»ولكل األقطار البعيدة خيلق احلياة. . سيد كل البالد    «الفرعون هو   . »كل صحراء 
 ):األقواس التسعة(بني ] السالم[> شالوم<بنشيد من عشرة أبيات ميجد 

حراء؛ َحّتي  ليبيا ص . ال أحد يرفع رأسه بني األقواس التسعة       ! يسجد امللوك، وهم يقولون شالوم     
. بكل شر؛ عسقالن خمطوفة؛ جزير مكبلة؛ ينعام كأهنا غري موجودة          ]مبتلية[غزة منهوبة، . ]52[مسفوعة
كل البلدان موّحدة، إهنا يف سالم، وكل       .  مدمَّر، بذرته قد انقرضت؛ حورو صارت أرملة مصر        إسرءيل

ـًامن كان حيدث ضجي  .]53[ن احلياة مثل رع، إىل األبد يكبله امللك مرنفتاح؛ إهنم ُيمنحوج

من . شالوميبدأ املقطع وينتهي بثيمة . هـذا املقطـع اخلتامي ليس جزًءا من نقش يقدم رواية لغزو    
ـًااخلطـأ أن نقـرأ جماز األمراء الساجدين على أنه يعين ضمن            ـًا ح ي  من قدر أعداء امللك، إذ أن       ط

ـًامباركـتهم للسـالم يقوضها ضم      فالسجود أمام امللك هو الوضعية     .  املؤلفي من إذالهلم    التهكم ن
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حىت اتضاع  : الطبيعـية للتابع أمام سيده، العبد أمام ملكه هذا االتضاع هو الفضيلة الكربى لكل تابع              
متثل األقواس التسعة من الناحية املثالية والرمزية كل البلدان األجنبية بوصفها           . رع-مرنفتاح أمام أمون  

 .توابع للملك
نّ شخصية مرنفتاح كسيد على األقواس التسعة مع األمراء الساجدين أمامه، وال أحد منهم يرفع               إ

 وهي تتآمر لكسر    »األمم اليت تضج  «تلعب  ). 2(رأسـه، يردد صداها يف شخصية املسيح يف املزمور          
أطراف األرض  ُيمنح داود   . السالسل اليت تقيدها إىل يهوه، دور األقواس التسعة يف امليثولوجيا املصرية          

ـًامل  له وينصح احلكام األجانب، كما نصح سايت األول، بأن يكونوا حكماء ويعبدوا يهوه خبوف  ك
ما خيص أقواس مرنفتاح التسعة كما أمم داود التسعة الصاخبة،        . ومـا هـي رسالة نصنا؟     . ورهـبة 

ور االفتتاحية من نشيد    تتكلم السط . ]54[»مباركون كل من يلوذون به    «: الرسـالة النهائية هي نفسها    
 .ال أحد يتمّرد، فالكل مقيدون ويقولون شالوم. مرنفتاح اخلتامي عن السالم

. إنّ الطبـيعة اإلجيابية ملوتيف األقواس التسعة واضحة يف الترنيمة إىل آمون من أمنحوتب الثالث              
إنّ األركان  . »سيدة األقواس التسعة ليكون السيد الوحيد للشعب      «فهـو يقـّدم عـلى أنه قد ربته          

هِتنو، (والغرب  ) ِرتنو، فلسطني، سورية  (والشمال  ) كوش، النوبة (التقلـيدّية األربعة للعامل، اجلنوب      
. مينحهم إياه دور امللك هو أن     . ، كلها تتوق إىل السالم    )فونت، اجلزيرة العربية  (، والشـرق    )ليبـيا 

 .]55[»يتقدمون بأوالدهم، علََّك متنحهم نسمة احلياة«فاآلسيويون 
. »حورو صارت أرملة ملصر   « و » مل يعد موجودا   إسرءيل«يقول أحد أبيات النشيد األخري للرقيم       

كـان حـّورو، اسم إقليمي من عهد الساللة الثامنة عشرة، يطلق على فلسطني وسورية ويرمز إىل                 
على حنٍو مماثل،   . دعلى البال ] القوامة[يسمح ترّملها ملصر بأن تتوىل احلراسة       . ]56[األرض وخصـوبتها  

ـًا يفهم على النحو األفضل بوصفه ايبوني      إسرءيلإنّ  . ]57[»زوج مصر «ميـنح رمسيس الثاين صفة        م
 اليت حتولت إىل    إسرءيلبذرة  : يرمز إىل أب شعب حورو، مبا يف ذلك بلدان عسقالن، وجازر وينعام           

إنه . ّملة، حورو، يدمج جماز السيادة اجلوهري     إنّ دور فرعون، كزوج جديد لألرض املر      . صـحارى 
يسند إرميا  . أورشليم والسامرة ) زوج(بعل   بوصفه   حزقيالمشـابه لدور يهوه يف سفر هوشع وسفر         

 بوصفه يرمز إىل شعب فلسطني      إسرءيلإنّ دور   . ]58[مـثل هذا الدور إىل امللوك اآلشوريني والبابليني       
 حلورو، ال يعين أي مجاعة إثنية بعينها ضمن فلسطني، بل          ىفاملتووصفه الزوج   ، ب )رقـيم مرنفتاح  (ويف  

باألحـرى يقوم بوظيفته كرمز سردي لكل فلسطني، باألخص حيث كانت مصاحل مرنفتاح، املنطقة              
 .املنخفضة من غزة إىل ينعام

منا ُيدخل ثيمة    واألرملة حورو كزوجني إ    »الـذي مل تعد بذرته موجودة     «،  إسـرءيل إنّ إدراج   
 ودور أرملة حورو بالصور     إسرءيليربط النص خصاء    . اخلصـب إضـافة إىل جماز احلكم األمومي       
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. يبتدع نشيد وعد واحد، ميجد السيادة املصرية على توابعها يف فلسطني          . الصحراوية لبلدات حورو  
لى هذا النشيد حيدد    اليت تطغى ع  ] اجلنسي[إنّ الغـرض مـن موتـيفات التدمري والصحراء والعجز           

إنه . فهو الذي يقرر املصري، وهو الذي يلعن ويبارك       . االخـتالف بـني حضور نعمة فرعون وغياهبا       
 عن  ًدابعي. العاقر وميأل األرض باخلصب   ] جيدب[إنه يعقر   . احلياة/إنه يهلك ومينح َنفَس   . ميسك باخللق 

 ًدابعي. ب، هذه لغة ذات مرتلة متعالية     الرعاية اإلهلية للفرعون، فكل شيء خراب وصحراء وأرض يبا        
 .فإليه يعود السالم واحلياة.  عن يهوه، ال يوجد سوى الصحراء الكونية للعدمًداعن امللك، كما بعي
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ـًاخرافة اإلله احملتضر واملبعوث ح) 3/ 2  ي

ـًاعمو[وسفر املزامري   ) 2(تـتخذ شخصية املسيح يف املزمور        ارب اإلهلي للرب جلعل    دور احمل ] م
على كٍل، فإنّ التراثات    . األمـم الضاّجة ختضع للسيادة اإلمرباطورية للرب من خالل احلرب املقدسة          

السـردية تـتحرك يف اجتاه خمتلف، بدًءا بالفكرة املهيمنة املتكررة للعنة األرض اليت خلق منها اجلنس                 
ـًا مثال ًزاالبشري، يرسم سفر التكوين رم     ن كانا قد   ينس بشري جديد يزيل العنف والفساد، اللذ       جل ي

تعتمد السردية  . دفعـا يهوه إىل نبذ خليقته يف قصة الطوفان الكبري، ويضع هناية للحرب وسفك الدم              
 على أمناط   ًدا شدي ًداالكتابـّية املتسلسـلة للبدايات اجلديدة، لألرض وللبشرية املخلوقة منها، اعتما          

إنّ أساطري موت وإعادة    . نوية القدمية للبذر واحلصاد والدورات السنوية للمواسم      أد-األساطري الشرق 
والدة إلـه اخلصـب، اليت تستعمل جمازي اجلفاف وأمطار الربيع، هذه كانت متركزة يف مهرجان                

ي ُربط  ة مع جماز امليثاق الذ    رافييف القصة الكتابّية، ُتدمج هذه الثيمة اخل      . احلصـاد اهلام للخمر اجلديد    
 إىل أتقياء يهوذا مهمة     ًدا بروابط الوالء والطاعة إلنشاء جيش اخلالص، ُمْسن       الرب ب إسرءيلمن خالله   

ومع ذلك، يسمح فشل كل جيل على حدة يف الوالء والطاعة           . سفر املزامري ] يف[حماكاة دور املسيح    
فقصص أناجيل  . ومة باملوت وإعادة الوالدة    من القصص املوس   ًداللسـردية بتطوير سلسلة ال تنتهي أب      

العهـد اجلديـد، اليت تعيد استعمال مفهوم امليثاق اجلديد من الكتاب العرباين، حيدوها هذا األمل يف                 
إنّ التطّور السردي لثيمة امليثاق القدمي يربط الشخصية        . إنسـانية جديدة يف سعيها خللق جيل الفهم       

ـًااملأساوية لداود رب   ـًا حمك ط إهنا .  القدمي على يد يهوه    إسرءيل بثيمة احلرب املقدسة وبقصة هالك       م
 عن جماز   ًداإذ ال ميكن فهم قصة يسوع بعي      . تشـكل القضية املركزية للقسم اخلتامي من هذا الكتاب        

إنّ تقدمي اإلجنيل ملوت وبعث يسوع له جذوره  . امليثاق ضمن قصة الكتاب عن الفشل الذي ال ينتهي
مثة مشهد واحد يف قصة     . األكـثر مباشـرة يف التنقيح الكتايب ألساطري البعث الشرق أدنوية القدمية           

 .العشاء األخري ملىت يفتتح هذه الثيمة
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 دم العهد) 1/ 3/ 2
يف وصـف الوجـبة األخرية ليسوع، جتعله األناجيل يشري إىل اخلمر الذي يقدمه لتالميذه لكي                

خيرب التالميذ  ). 23-7: 22؛ لوقا   25-12: 14؛ مرقس   29-17: 26 مىت (»دم العهد «يشـربوه بوصفه    
للمستقبل، سيتقامسه مع تالميذه يف ) مخر جديد(أنـه لـن يشرب هذا اخلمر مرة أخرى ويتكلم عن          

 ).ملكوت أبيه(
ـًاوبينما كانوا يأكلون، أخذ يسوع رغي       خذوا هذا هو   : ، وبارك، وكسَّر وأعطى التالميذ وقال      ف

فإنّ هذا هو دمي الذي للعهد      . اشربوا منها كلكم  : "أخذ الكأس، وشكر، وأعطاهم قائالً    مث  !. جسدي
إين ال أشرب بعد اليوم من      : على أين أقول لكم   . اجلديد والذي يسفك من أجل كثريين ملغفرة اخلطايا       

 ).29-26: 26مىت . ( يف ملكوت أيبًدانتاج الكرمة هذا حىت يأيت اليوم الذي فيه أشربه معكم جدي

 من األدب الكتايب    ًداإنّ مشـهد العشـاء األخري ملىت حمّمل بثالثة عناصر ثيمية، كلها معروفة جي             
 .جمازات ملكوت أيب، واخلمر اجلديد، ودم العهد: األقدم

ـًا، فإنّ جماز ملكوت أيب ليس قيام      )الربملكوت  (مـثل     مبعىن أنه يتضمن توقعات هناية العامل       ي
يف األدب الشرق أدنوي القدمي     . إنه باألحرى جماز يوتويب ومثايل لعامل العدالة      . سركمـا ظـن شفايت    

ـًاوالكـتايب، يكون مرتب    امللك الذي، بإعادة ترسيخ احلكم اإلهلي، يعيد اخللق        - بشخصية املخلّص  ط
] قدو[يعـتمد مىت على إشعيا الستعماله اجملاز يف رؤيته ألورشليم يف السلم،          . إىل الـنظام األصـلي    

هو القاضي واحلاكم   ] يهوه[مدينة يكون فيها يهوه     : خلّصـها الرعـب اإلهلي من االحتالل األجنيب       
 إلشعيا، اإلعالن   »البشارة/ األخبار السعيدة «إنّ يسوع هو احلامل ل    ). 22-20: 33إشعيا  (وامللـك   

 الكتاب العرباين   يرمز إىل املخلّص مبجاز واحد يف كٍل من       ). 1: 1مرقس  (الذي يفتتح به مرقس إجنيله      
إنه امللك، الذي يضع هناية لكل      . إنه يردد نشيدي حتتمس الثالث ورمسيس الرابع      . والعهـد اجلديد  

 :احلرب
ـًاما أمجل على اجلبال وقع قدمي املبشر الذي يذيع سال          قد ملك  :  وينشر بشائر اخلري، القائل لصهيون     م

ـًاها رقباؤك قد رفعوا صوهتم م    ! إهلك ـًافرح، ألهنم يشهدون عيا وشدوا بع .  رجوع يهوه إىل صهيونن
مشر يهوه عن ذراع    . اهتفي مترمنة يا أرض أورشليم اخلربة، ألنّ يهوه قد عّزى شعبه وافتدى أورشليم            

 ).10-7: 52إشعيا (قدسه أمام عيون كل األمم، فترى أقاصي األرض خالص إهلنا 

فخطاب .  لإليديولوجيا امللكية من اجتاه خمتلف     على التراث الكتايب  ) اخلمر اجلديد (يعـتمد جماز    
إنه حيول انعدام الفهم    . إيليهو الطويل يف سفر أيوب يسلط الضوء على الثمل الفكري للخمر اجلديد           

إهنم يرددون فحسب حقائق    . إنّ سجال أيوب مع أصدقائه الثالثة قد احنرف       . إىل بصـرية وحقـيقة    
أما أيوب، من   .  املتعايل الذي جيب على أيوب أن يتعامل معه        الربتبصر يف   من دون   التراث القدمية،   

يقدم إيليهو  . الرب يدعو لنفسه استقامة منحه إياها       حيثناحـية أخرى، فهو منهمك للغاية برباءته،        
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خطـاب معلـٍق مطوالً بصوت املؤلف، مصمَّم ليحمل أيوب من خالل حتوله من خالل املعاناة إىل                 
ينطق إيليهو باحلقيقة إىل الرجال املسنني الذين يتشاجرون على         ). 37-32أيوب  (اضـع   الفهـم والتو  

ـًامثة شاب بقي صام   . اخلمـر العتـيق واألفكار العتيقة      ـًا أمام من يكربونه س    ت ، لكن مخر إيليهو    ن
 :، اآليت من روح إهلية، يغمره)19: 32أيوب (اجلديد 

لتتكلم األيام،  : ت وخفت أن أبدي لكم رأيي، قائالً لنفسي        أنا صغري السن وأنتم شيوخ، لذلك هتيب      
ـًاولتلقن كثرة السنني حكمة ولكن الروح الذي يف اإلنسان، ونسمة القدير، تعطي اإلنسان فه      ليس . م

اصغوا إيلّ ألحدثكم مبا    : لذلك أقول . املسنون وحدهم هم احلكماء، وال الشيوخ فقط يدركون احلق        
وأوليتكم .  حني تكلمتم، واستمعت إىل حججكم حني حبثتم عن الكالم           لقد أنصتُّ بصرب  . أعرف

. احترسوا لئال تقولوا إننا قد أحرزنا حكمة      .انتباهي،فلم أجد يف كالم ما أفحم أيوب،أو رد على أقواله         
لقد حتريوا يا   .إنه مل يوّجه حديثه إيلّ، لذلك لن أجيبه مبثل كالمكم          . فالرب يفحم أيوب ال اإلنسان    

ومل جييبوا إذ أعياهم النطق، فهل أصمت ألهنم مل يتكلموا، وهل أمتنع عن الرد؟ ال، سأجيب أنا                 أيوب،  
ـًاأي ـًاألين أفيض كال  . وأبدي رأيي  ض انظروا، إنّ قليب يف داخلي كخمر      . ، والروح يف داخلي حيفزين    م

لن أحايب  . يبفألتكلمن ألفرج عن نفسي، أفتح شفيت ألج       ! مل تفتح، وكزقاق جديدة تكاد تنشق      
ـًاإنسا ـًاألين ال أعرف التملّق، وإال يقضي علّي صانعي سري        . ًدا أو أمتلق أح   ن كلمايت تصدر من    . . ع

 هو الذي كونين، ونسمة القدير أحيتين       الربروح  . قلب مستقيم، وشفتاي تتحدثان بإخالص مبا أعلم      
 ).4: 33-6: 32أيوب (

ء األخري دم العهد، الذي سيتحول من خالل معاناة يسوع إىل           يف مشـهد مىت، يعكس مخر العشا      
ـًايعـتمد مىت على استحضار إيليهو املعاناة بوصفها استقامة وصد     . اخلمـر اجلديـد لـلملكوت       ق

تعيد األناجيل األوىل استعمال جماز مخر      . الربمـتحولني، هـي ذاهتا إهلية مثل نسمة احلياة فينا من            
يف إجنيل يوحنا   ). 39-37: 5؛ لوقا   22: 2؛ مرقس   17: 9مىت  (يف هيئة أمثال    . يدإيلـيهو القدمي واجلد   

ـًاجيري حتويلها إىل قصة؛ حيث جند جماز أيوب متضم         فقد .  يف قصة وليمة العرس املشهورة يف قانا       ن
 انظر التكوين (اخلمر اجلديد، الذي خيلقه يسوع، يوصف باجليد        ). 11-1: 2يوحنا  (نفد اخلمر القدمي    

كذلك مثل فهم ذاك اخلمر     ). زمن آتٍ (على   أي   مثل مخر العشاء األخري ملىت، يكون     ). إخل . . 4: 1
هكذا . بأنـه دم يسوع، يصل يوحنا قصته عن املعجزة يف قانا بشكل خمتلف من قصة تطهري اهليكل                

ـًامتا  :، ُيستحضر اهليكل كمجاز جلسد يسوع اخلاص، لكي يتم تذكره كأحجية البعثم
فلما قام من بني األموات فيما بعد تذكر تالميذه قوله هذا، فآمنوا بالكتاب وبالكالم الذي قاله يسوع                  

 ).22: 2يوحنا (

مىت إىل قصص موسى يف مصر وقصته عند جبل سيناء          ] يف إجنيل ) [عهد الدم / ميثاق(يشـري جماز    
.  عهد، يدخلون فيه مع سيدهم اإلهلي       بوصفه شعب يهوه من خالل ميثاق أو       إسرءيلاليت ُيخلق فيها    

ـًاخيتم املشهد يف سيناء توس     إنه يضم جمموعة منوعة من     ). 17-1: 20اخلروج  ( على الوصايا العشر     ع
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: 20اخلروج  (» كتاب العهد «التراثات االجتماعّية والدينّية والعبادية يف ما تشري إليه السردية على أنه            
] بين[، جيري تقدميها إىل     )وصايا(ليمات واألوامر بوصفها    تقـدم القصـة هـذه التع      ). 19،  22-23

يدخل يهوه يف ميثاق الدم مع شعبه       . »حىت تظلّ خمافة يهوه تالزمكم فال ختطئوا      «:  المتحاهنم إسرءيل
 :يف افتتاح قصة إخفاق احلرب املقدسة

كل ما أمرنا به    ’: فجاء موسى وبلغ الشعب بكل كالم يهوه وأحكامه، فأجاب الشعب بصوت واحد           
 على سفح اجلبل،    ـًافكتب موسى مجيع أقوال يهوه، مث بكر يف الصباح وشّيد مذحب            . ‘يهوه نفعل 

 إسرءيلوأرسل بعض شبان بين     .  االثين عشر  إسرءيل على عدد أسباط بين      ًداونصب اثين عشر عمو   
خذ موسى نصف الدم واحتفظ به يف        فقدموا حمرقات وقّربوا ذبائح سالمة للرب من العجول، وأ          

كل ’: وتناول كتاب العهد وتاله على مسامع الشعب فقالوا       . طسوس ورش النصف الباقي على املذبح     
هو ذا  ’: مثّ أخذ موسى الدم الذي يف الطسوس ورشه على الشعب قائالً          . ‘ما أمر به يهوه نفعله ونطيعه     

 ).28-14: 24؛ يشوع 8-3: 24اخلروج (‘  األقوالدم العهد الذي قطعه يهوه معكم بناًء على مجيع هذه

ـًابأثـر درامي ملحوظ، يبين مشهد امليثاق تناغ        فالشيء األساس  .  من سينايوهات عبادية خمتلفة    م
(هو وصف التقدمة احملرقة وذبيحة السالم لتحقيق املصاحلة، املستمدة من سفر الالّويني، اإلصحاحني              

21: 8؛ انظر التكوين    16،  5: 3؛  17: 1الالويني  (ذبيحة سالم نوح    إنّ رائحتهما حلوة، مثل     ). 3 و 1

تتضمن قصة العهد يف سفر     . يف وصـفي اإلضحية يف سفر الالويني، ُيرش الدم على املذبح وحوله           ). 
ـًااخلروج موتي   من طقس التطهري، ُيحلّ فيه رماد اإلضحية يف املاء ومن مث يرش مباشرةً على الناس                ف
ـ (لـتطهريهم    توحي إعادة استعمال رش طقس التطهري يف قصة سفر اخلروج          ). 19-16: 19دد  الع

. بأن قصة امليثاق متاهي دم اإلضحية حبياة الناس) ، حيـث يرش الدم على الناس   8-5: 24اخلـروج   (
 !].إبراهيم[ مع فهم امليثاق يف قصيت نوح وأبراهام ًداوهذا، كما سنرى، يتناغم جي

. ]1[)34-31: 31إرميا  (من سفر إرميا    ] مأخوذ[ قصة مىت لنص أقدم      لطاملـا اعـُترف بأصداء يف     
] آل[بيت  «، ميثاق يكتب فيه القانون اإلهلي على قلوب         )عهد جديد / ميثاق جديد (يتكلم يهوه عن    

يسمح لنا استعمال مىت    . »يعرفون يهوه «إنه ميثاق يغفر فيه كل اإلمث ألنّ اجلميع         . » ويهوذا إسـرءيل 
بوصفها ) دم العهد (لعشـاء األخري إلدخال سردية املعاناة واملوت التالية بتمييز اإلشارة إىل            مشـهد ا  

ـًا اقتبا( هذا االقتباس يشجع على التفسري الالّهويت لقصة آالم        . من سفر زكريا  )  متصالً باحلبكة  سـ
 :إسرءيليردد عبور يسوع من خالل املعاناة واملوت إىل البعث قصة سيب وعودة . يسوع

ارجعوا إىل احلصن يا أسرى     . أما أنتم فبفضل دم عهدي معكم أطلق أسراكم من اجلب الذي ال ماء فيه             
 ).12-11: 9زكريا . . (الرجاء، فأنا أعلن اليوم أين أضاعف لكم األجر 

، إىل البائسني ] البشارة[إنّ إشارة زكريا إىل العهد هي اقتباس من إعالن إشعيا عن األخبار اجليدة              
 :الذي يعلن اإلعكاسات اليت جتلبها سنة نعمة يهوه
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روح السيد يهوه علّي، ألن يهوه مسحين ألبشر املساكني، أرسلين ألضمد جراح املنكسري القلوب،                
ألنادي للمسببني بالعتق وللمأسورين باحلرية، ألعلن سنة يهوه املقبولة، ويوم انتقام إلهلنا، ألعزي مجيع                

 صهيون تاج مجال بدل الرماد، ودهن السرور بدل النوح، ورداء تسبيح بدل               ألمنح نائحي . النائحني
فيعمرون اخلرائب القدمية، ويبنون الدمار     . الروح اليائسة، فيدعون أشجار الرب وعرس يهوه لكي يتمجَّد        

ـًاوعو. الغابر، ويرممون املدن املتهدمة، واِخلَرب اليت انقضت عليها أجيال          فني  عن عاركم تنالون ضع    ض
ـًامن املرياث، وعو   هلذا متلكون يف أرضكم نصيبني ويكون فرحكم        .  عن اهلوان تبتهجون بنصيبكم    ض

ـًاأبد  ).7-1: 61إشعيا  (ي

عـلى مسـتوى حبكة إجنيل مىت، يتيح االقتباس من سفر زكريا ملشهد العشاء األخري بأن يضع                 
إنّ إعكاس قدر املُعاين الذي يتنبأ به       ). 6: 38؛ إرميا   24: 37التكوين  (األسـاس ألجـل قصة البعث       

ـًاامللكوت ويسم متا   أي   زكـريا هو   يقصد مىت  .  معاناة وموت يسوع بوعد االنتصار على املوت       م
 :بوضوح من تلميحاته أن حتمل املعىن لقصته عندما ميجد زكريا واملصاحلة وإهناء احلرب

هو عادل ظافر،   . شليم، ألن هوذا ملكك مقبل إليك     بنة أور بنة صهيون واهتفي يا    يا ًداابتهجي ج 
واستأصل املركبات احلربية من أفرامي، واخليل      . ولكنه وديع راكب على أتان، على جحش ابن أتان        

من أورشليم، ويبيد أقواس القتال، ويشيع السالم بني األمم، وميتد ملكه من البحر إىل البحر،ومن هنر 
 ).10-9: 9زكريا (الفرات إىل أقاصي األرض 

-1: 11؛ مرقس   11-1: 21مىت  (يسند مىت يسوع دور البطل هذا يف مشهد دخوله إىل أورشليم            
ـًاهذا الشرح من سفر زكريا يعتمد أي      ). 40-28: 19؛ لوقا   11  على أشكال أخرى قريبة يف سفر       ض

ـًامثـة نسخة من املعاين الربيء واملستقيم أكثر توس        . إشـعيا  يف  [إسرءيل  حىت، توجد يف شخصية    ع
كما يف زكريا،   ). 12-4: 53إشعيا  (الذي حيمل آثام كثريين     : إشعيا بوصفه عبد يهوه وبكره    ] سـفر 

بديالً عن  ) atoning( بوصفه العبد املعاين للرب يهوه يقدم شخصية مكفرة          إسرءيلفإنّ استعمال إشعيا    
يف إشعيا، بأخذ   ). judgement(يء يف الدينونة    إيلـيا العائد، الذي سيصاحل األجيال ومينع يهوه من اجمل         

إهنم يدخلون بوابات امللكوت، يزيلون احلجارة وميدون       . الشـعب، كعـبد معاٍن، دور امللك القاهر       
ـًاطري  إشعيا، املطهَّر من خالل املعاناة،      إسرءيلحيقق  .  ألجل الذين حتولوا إىل شعب يهوه القدوس       ق

إنّ شعب  ). 6: 7التثنية  ( ألجل إله قدوس     »شعب قدوس «تحيل لسفر التثنية يف     يف النهاية األمل املس   
هذه هي الشخصية اليت حياكيها دوره يف       . يسوع يف الهوت مىت   ] جيسده[إشعيا هو الذي يشخصنه     
 :السيناريو املستمد من زكريا

ـًااعربوا باألبواب، وأعدوا طري    يهوه .  ارفعوا راية للشعب   عّبدوا السبيل، ونقوه من احلجارة،    .  للشعب ق
. ها أجرته معه وجزاؤه يتقدمه    . قولوا البنة صهيون قد أقبل خملصك     : قد أذاع يف كل أقاصي األرض     

ـًاويدعونه شع ـًا مقدب  ).12-10: 62إشعيا (، مفديي يهوه س
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ه، وملك  بالنسـبة ملىت، فإنّ جمازات امللك الصاحل الذي يبشر بامللكوت، وإيليا الذي يرد لعنة يهو              
 إشعيا املعاين الذي يكفّر عن خطيئة كل البشرية هي كلها مفيدة يف تعريف التقوى               إسرءيلزكـريا و  
 .هذا املثال هو ما تقدمه شخصية يسوع مىت للجمهور. اليهودّية

مثـة الهوت مشابه يرافق التراث امليثاقي البديل للفصح الذي تصوره قصة أصل سفر اخلروج يف                
يني بدم الكبش بدالً من دم      سرءيليف قصة الفصح األول هذه، ترش عضادات أبواب اإل        . الًالتضحية لي 

إنّ . إذ ُيضحى ببكر املصريني بدالً من ذلك      ]. مواليدهم البكر [ أنفسهم أو أبكارهم     إسـرءيل بـين   
يؤجل احلساب  . نييسرءيل بيوت اإل  »يعرب فوق «ذا سـلطة امللـك على احلياة واملوت،         ) اهلـالك (
ينتمي ] البكر[ املولود األول    القائل إنّ عندما تتمسك القصة باملبدأ     ) 27-21: 12اخلروج  ] (الدينونة[

 .]2[إىل يهوه
فأولئك املرشوشون بدمه هم املذنبون     . يف تقـدمي مىت، يوضع يسوع يف دور احليوان املضّحى به          

 جيد الناس الصلح والغفران لذنوهبم، بالضبط كما يف نشيد          بتهدئة اإلله، . الـذي يـتعني مصاحلتهم    
). 24( لسفر اخلروج    »عهد الدم / ميثاق«إلرميا وبالضبط كما يفهم يف سردية       ) العهد اجلديد / امليثاق(

ـًاإنه أي  .ملنع يهوه من لعن األرض مرة أخرى:  يردد دور املصاحلة الذي يشارك به إيليا العائدض
ـًاإنّ قصـة موسـى أي      يف .  يتم تبنيها يف استعمال مىت لثيمة دم العهد يف قصة العشاء األخري            ض

على الناس مباشرةً إىل املشهد االستثنائي للوجبة املقدسة        ) دم العهد (حكاية سفر اخلروج، يؤدي رش      
رصيف عندما يصعد السبعون إىل اجلبل، يقفون على        . إسرءيلاليت يتقامسها الشيوخ السبعون مع إله       

، أكلوا  الربرأوا  «يف مشهد النشوة الصوفية، فإنّ الناس       . »رائق كالسماء نفسها  «مـن الصـفري،     
 هذا املشهد من امليثاق     عندما يستحضر يسوع وتالميذه االثنا عشر     ). 11-9: 24اخلروج   (»وشـربوا 

ـًااجلديد يف عشائهم األخري م     ا ما يلمح إليه يسوع     السماوي وهذه النشوة مه   /، يكون هذا التحقق     ع
 يف  ًدا جدي ًرامعهم مخ «لكنه لن يشترك يف هذا حىت يشرب        . عـندما يقدم اخلمر إىل التالميذ ليشربوه      

ـًا؛ أي 29: 26مىت   (»ملكوت أبيه  ـًايعتمد مشهد اإلجنيل أي   ). 30-28،  19-18: 22 لوقا   ض  على  ض
 :قراءة إشعيا لسفر اخلروج

وما يقع على الشعب يقع على      .  ويقفرها ويقلب وجهها ويشتت سكاهنا     ها إنّ يهوه خيرب األرض    
ـًاالكاهن أي  تدنست األرض حتت سكاهنا، ألهنم تعدوا على       . . ، والسيد كالعبد والسّيدة كأمتها      ض

الشريعة، ونقضوا الفرائض ونكثوا العهد األبدي، لذلك التهمت اللعنة األرض، وعوقب أهلها بإمثهم              
. . قد انتحبت اخلمرة وذبلت الكرمة ال يعودون يشربون اخلمر مع الغناء             . سوى قلّة ومل يبق منهم    

ـًاترتفع صرخة يف األزقة طل  ).11-1: 24إشعيا . . ( للخمرة املفقودة؛ زال كل فرح ب

فهو يستعد  . إنّ مـىت، بإعـادة هيكله يوم غضب إشعيا، لن جيعل يسوعه يشرب مخر االبتهاج              
26مىت  (حيمل يسوع مخره اجلديد بأسى وال يتمكن من شربه بابتهاج وغناء            . )كأس معاناته (لشرب  
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إذ ال يوجد مخر يف القرب،      .  ملوت يسوع ودفنه   ًداُيشـرب اخلمر القدمي لدم العهد استعدا      ). 42،  39: 
يقدم نشيد يهوه إشعيا    . كما جيب على التالميذ أن ينتظروا بعث ربيع جديد، جيلب مخر العام اجلديد            

ـًامفتا) 24إشعيا  (ذي يدخل ملكوته    ال  من سردية مىت للعشاء األخري وقصة سفر         لفهم كلٍ  ًدا مفي ح
حيمل نشيد  . الرباخلروج عن الشيوخ اجلالسني على أرضية السماء الصغرية، يأكلون ويشربون مع            

 »عب اإلهلي واحلفرة والفخ   الر«فقد وقع   . إسرءيلجيري مجع أسرى    . إشـعيا املعاين اإلضافية للنفي    
ُيصوَّر دمار أورشليم يف مشهد عودة األرض والشمس إىل         ). 17: 24إشعيا  (عـلى سـاكين األرض      

خيتم جماز التدمري الكوين هذا بأمل يوتويب يف        ). 23: 4؛ انظر إرميا    3: 24إشعيا  (عمـاء ما قبل اخللق      
ا تعاد كتابة مشهد الشيوخ يف سفر       فالعقـاب يف احلفرة جيري تعديله عندم      . اإلعكـاس املسـتقبلي   

كما أنّ  ). 23-22: 24إشعيا   (»جمده) نشوة(رب اجليوش سوف حيكم ويتسيد شيوخه،       «: اخلروج
، فإنّ الوليمة السماوية حتول يوم      )11،  9-7: 24إشعيا  (يوم املعاناة يتصف بانعدام اخلمر وانتهاء الغناء        

 :املعاناة عندما يدخل امللك املتعايل ملكوته
يف هذا اجلبل، يف أورشليم، يقيم يهوه القدير مأدبة مسمنات جلميع الشعوب، مأدبة مخر صافية معتقة،                

وميزق يف هذا اجلبل النقاب املسدول على كل الشعوب، واحلجاب الذي يغطي             . مأدبة حلوم وأخماخ  
جوه ويزيل عار شعبه    مجيع األمم، ويبتلع املوت إىل األبد، وميسح السّيد يهوه الدموع املنهمرة على الو            

 ).8-6: 25إشعيا (هذا ما تكلم به يهوه . من كل األرض

جبعل يسوع يتوجه مباشرة إىل اجتماع التالميذ مرة أخرى يف ملكوت أبيه، ليشرب اخلمر اجلديد               
بكٍل من امليثاق اجلديد    ) عهد دمه / ميثاق(هناك، فإن كتاب األناجيل مياهون املعاناة املوشكة ليسوع         

على حنٍو مشابه، فإنّ املستقبل املستحضر، شرب اخلمر اجلديد مع          .  ومعاناهتم يف املنفى   إسرءيل] لبين[
من األمهية مبكان أن يركّز انتباه      .  يف ملكوته، هو مستقبل إشعيا االنتشائي، الذي يقهر املوت         الـرب 

ب قراءة قصة اآلالم فهو     أما كيف جي  . الربالقـارىء عـلى هذا املستقبل من األكل والشرب مع           
دور اجليل الضال لألسفار اخلمسة األوىل      ] املكابد[تلعب شخصية يسوع املعاين     . موضـع خـالف   

يف وليمتهم السماوية ُيقهر املوت من      . فالتالميذ مع موسى والشيوخ على جبل سيناء      ]. اخلماسـّية [
لك يف األناجيل، يكون    كما يف سفري إرميا وإشعيا، كذ     . خـالل النشـوة اليت تستحضرها القصة      

). 29: 26؛ مىت   9: 25؛ إشعيا   34: 31إرميا  (اهلدف هو الفهم؛ قبس من املتعايل يزيل املعاناة البشرية          
تسـمح لـنا مواربـة السردية الترديدية والنشيد بقراءة قصة حول يسوع وتالميذه الذين يتقامسون                

ـًاكأ إنّ . ستحضارات املتعددة لشخصيات املعاناة    من اخلمر يف الليلة اليت تسبق موته من خالل اال          س
مثل .  البار كلهم يسامهون يف املعاين اإلضافية للقصة       إسرءيلأورشـليم إشعيا، وشيوخ القفر وبريء       

، الذي يلجأ إليه مىت عندما جيعل       »ُيضرب، فتتبدد اخلراف  «شخصـية الراعي النبوي من سفر زكريا        
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، تقف كل هذه الشخصيات ضمن      )7: 13؛ زكريا   31: 26مىت  (موسـى يصـعد إىل جبل الزيتون        
 .بيداغوجيا احلكمة الكونية من خالل املعاناة

 ديونيس، وبعل، ومتوز) 2/ 3/ 2
تردد سردية اآلالم أسطورة ديونيس، مع موتيفات اخلمر واخلصب العديدة اليت حتملها الشخصية             

 أكرب على   ًداة املشاهبة ومهرجانات باخوس تشدي    تضع التراثات الروماني  . اإلهلية احملتضرة واملبعوثة حية   
، حيث مهرجانات ديونيس هي     ًدامع ذلك، ففي العامل اهللنسيت األكثر تعقي      . الدورة املومسية للحبوب  

.  خمتلفة ًرامـن املهرجانات األكثر شعبية يف العصور القدمية، تؤدي هذه الشخصية اإلهلية البشرية أدوا             
ـًاالكثرية، فإنّ الثيمات األكثر شعبية هي شرب اخلمر بوصفه د         مـن بني التنويعات      ، واحتضار من   م

هـو نصف إله ونصف إنسان وقيامه، وحتول دموع احلداد إىل ابتهاج وغناء، واملعاناة احملولة إىل مثل                 
 هذه الثيمات موجودة بوفرة يف    . اخلمـر اجلديد، والوجبة االنتشائية، وخصوبة الربيع واخللق اجلديد        

ـًااألدب الكـتايب وتعكس أمنا     ـًا متشاهبة وغر  ط إنّ شخصية  . ولقد رأينا البعض منها   . ـًا مشاهب ض
 للدورة  رايفاإلنسان الذي ُيفىن، الذي يتخلى عن حياته ُيولد مرة أخرى هي أساس للتصور اخل             -اإلله

وت حبرية من خالل املعاناة يسم      فقهر امل . الطبيعـّية لـزراعة احلبوب مثلما هي مركزية لثيمة البعث         
هذه الثيمة أساس   . التضـحية الذاتـية للبطل، ما يؤدي إىل تعبريات الفرح من خالل اخلمر والطعام             

ـ       إنّ مد قوة . إنه رمز الصفة اإلهلية، الدائمة للحياة]. ـه[للشخصـية اليت يصف هبا بلوتارك ديونيس
فشخصية . ور القدمية بني القحط واخلصب    حـياة ديونيس وجزرها مها انعكاس حتمي لصراع العص        

ُتستغل هذه .  إشعياإسرءيلديونيس هذه تشترك بالكثري مع شخصية يسوع األناجيل مثلما تشترك مع         
 املخلص وُيردد صداها يف كل مكان       -الشخصية حبماس يف الطيف الواسع من أناشيد وقصص امللك        

 . ألجل اخلصب والعقممن خمزون الكتاب الغين املتباين من اجملازات
حـىت هكـذا، فـإنّ االختالفات يف استعمال الكتاب هلذه الثيمات والتعبري عنها يف املهرجانات           

ـًااهللنستية املتأخرة وعبادات ديونيس والعبادات السرية هي اختالفات الفتة للنظر متا           فاملهرجانات . م
سي العلين، قد طغت بالكاد على املهرجانات       حبـد ذاهتـا، مبا يف ذلك السِّكْر العلين واالحتفال اجلن          

فاالستعمال املتكرر  . يف األدب الكتايب   ومل َتطْغَ على التراثات اجملّمعة    . الدينية لسامريي ويهود فلسطني   
للثـيمات املتصلة بالفحولة اجلنسّية للملك، واستعمال األناشيد اإليروتيكية اليت متجد عشق أورشليم             

الكثرية للشعر النبوي، مع    ] اإلباحّية[اجملازات اإليروتيكية وحىت البورنوغرافية     إلهلها بوصفه عريسها و   
ـًاذلك، تسم بصعوبة هذا التراث بأنه معاد للتعبري اجلنسي املوّجه دين           إنه يعكس، مع ذلك، شكالً     . ي

ـًازهد ـًا من التقوى أكثر من كونه منوذي  . للعربدة الديونيسيةج



 
 

 

200

ونيسية على طيف واسع من الشخصيات والثيمات واألنواع احلكائية         اعـتمدت القصـص الدي    
 يهيءففي قصة مىت،    . املترابطة، املتساكنة منذ زمن طويل يف العاملني الشرق أدنوي القدمي واملتوسطي          

يسـوع ويدخل رفاقه إىل اجتماع موته باستحضار الشرب الرمزي لدمه املفسَّر على أنه طقس ربط                
 من  ًدارغم أنه يعكس على حنٍو واضح التراث الديونيسي، فإنه نتاج لتوليفة أكثر تعقي            . املؤمـن باإلله  

يف اللغة  . الـثقافات يف فلسطني، ذات اجلذور اليت متتد إىل زمن طويل قبل العهد اإلغريقي الروماين              
امل األدب  واجلغرافـية، كان هلذا التراث املعكوس يف أسطورة ديونيس امتداد يتجاوز إىل حد بعيد ع              

يف حني أنّ شخصية ديونيس، على وجه اخلصوص، ميكن أن تعود إىل العهد امليقيين يف               . اإلغـريقي 
عصـر الـربونز املتأخر، فإنّ ثيماته األساس عن احلياة واخلصب، وانتصار احلياة على املوت، ومخر                

ـًا أي الربيع، وهلم جرا، واملركزية للغاية بالنسبة ألسطورة البعث الديونيسية، هي           الثيمات الكربى   ض
فاألسطورة قدمية قدم القصص    . للميثولوجيا القدمية يف الثقافات املمتدة من أور القدمية وبابل إىل طيبة          

 .]3[اليت توجد يف الشرق األدىن القدمي
إنّ قصيدة بعل األوغاريتية األقدم بألف عام، من مدينة أوغاريت الساحلية           : عـلى سـبيل املثال    

. يف القرنني الرابع عشر والثالث عشر قبل امليالد، هي قريبة من اللغة العربانية للتراث الكتايب              القدميـة   
ـ    ـًافكـل عنصـر تقري  له يف مكان ما يف  ًدا جيد تردي)Mot( من عناصر قصة معركة بعل مع ُمْت ب

ـًا، وكل العناصر تقري   الكـتاب  كاية ملك إهلي،   إهنا ح .  يف أسطورة ديونيس تردد صدى هذه القصة       ب
عاصفة ) السيد، احلاكم، الزوج  (مثل يهوه، يكون بعل     . ]4[ميجد موته وبعثه انتصار احلياة على املوت      

ـًا حمار ـًاوإهل إنّ ختام القصة الذي يأخذ فيه بعل ملكية بيته هو صدى غين لقصة الطفل مردوك               . ب
من خالل هذه النافذة يف     .  بيته اجلديد  الـذي يلعـب بالرياح األربع وينال بعل نافذة ُصنعت ألجل          

ـًاإنّ الضجيج املرعب جيعل األرض ترجتف واجلبال هتتز خو        . الغـيوم، يهـتف فـيحدث الرعد       . ف
ـًا عمي ًراإنّ بعل، وقد تأثر تأث    . يتمسـك أعداؤه على حنٍو يائس باألشجار وسفوح اجلبال          مبا ميكن   ق

 .فهو وحده سيحكم وال أحد سواه. اململكة الوحيدأن يفعله ضجيجه ورعبه، يعلن نفسه ملك 
ـًاتقـوده عجرفة طموحاته سري     ُيقِسم مت، ). املوت( وعلى حنٍو حمتوم إىل صراع مع اإلله ُمْت          ع

. نه سوف يطعن بعلإالغاضـب من أنّ بعل لن يدعوه وعشريته إىل تناول الطعام وشرب اخلمر معه،           
ـًافيبعث إىل بعل، الذي هو أي      ومع أن احلاكم بعل ميكن أن      . له احلياة واخلصب، برسالته املتكربة     إ ض

مبثل هذه  . يكـون بيـته مـن فضة وقصره من ذهب، فإنّ ُمت يتحكّم حبنجرة الصحراء وفم البحر                
هو إله احلياة، جيب أن     ويذكّر بعل أنه حىت     . احلـنجرة ومثل هذا الفم يستطيع أن يبتلع كل األحياء         

 ).26: 41-25: 40ر أيوب انظ(يرتل حنجرة املوت 
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ـًايف رد متواضـع، يقـر بعل، أعظم األبطال، بأنه عبد مت دو             يف هذه خيطط موت بسعادة     . م
عندما . جللـب بعل إىل عامل املوت، عندما يرتل إىل مت من أجل وليمة، احتفاالً بإكمال معبد بعل                

عندما يدعو  . ف اآلهلة أنه ميت   يكـون اآلهلة قد أكلوا وشربوا دم اخلمر، سيدفن بعل يف قربه وسيعر            
 »يف حقل قرب شاطىء املوت    «ومع ذلك، قبل موته     . ، ميتثل بعل  "بيت احلرية "مت بعل للرتول إىل     

ـًاميارس بعل اجلنس مع بقرة، حتبل وتلد له اب  .ن
يهبط اإلله إيل عن عرشه     . حيمـل الرسل إىل اآلهلة خرب موت بعل يف احلقل قرب شاطىء املوت            

فيما هو يهيل التراب على رأسه ميزق       .  إىل األذهان أسى أيوب    ًداالتراب على األرض، معي   وجيلس يف   
، ىبشظيتني من الصوان كاملوس   ). 8: 2؛  20: 1انظر أيوب   (مالبسه إىل قطعتني ويكشط جلده حبجر       

. »!بعل مات «ذراعه، وصدره وظهره مثل واٍد، عندما ينادي        ) خيدد(ثالث مرات   . جيـرح وجهـه   
ـًامتاهكذا   على «: ويعرفون عن أنفسهم بنواح إيل) بعل= القمح (ينضم أبناء دجن . ، يقول النشيد م
ـ  ـًا بعل، سأنزل أنا أي    ىخط عنات عن أخيها فتجد جثته على      / تبحث اآلهلة أنات  . » يف األرض  ض

ـًافتدخل هي أي  . شـواطىء املوت   ـًاا أي متزق ثياهب .  يف نواح وتدفنه بني آهلة العامل السفلي       ض  إىل  ض
) ختدد(ثالث مرات   . ، جترح وجهها  ىبشظيتني من الصوان كاملوس   . قطعـتني وتكشط جلدها حبجر    

ـًاتصيح أي . ذراعهـا وصدرها وظهرها مثل وادٍ      حتمله على كتفها وتدفنه يف     . »!بعل قد مات  «،  ض
ة باحلب ألخيها، تطلب    إنّ أنات، املفعم  . بعد تقدمي إضحية للميت، تعاود االنضمام إىل إيل       . األرض

تبحث أنات بلهفة عن    . فقد ابتلع بعالً مثل محل    . يرفض مت . أن ُيعـيد مت بعالً من عامل األموات       
تطحنه على طاحون وتنثر حلمه يف      . فتشقه مبنجل، وتذريه، وتطحنه وحترقه    . أخـيها وهتـاجم مت    
 .احلقل، فتأكله الطيور

يبدأ ذلك  . دية باستحضار ثالثي إلحياء بعل    بعـد فجوة يف النص من بعض السطور، تستمر السر         
ـًامع ذلك إذا كان بعل القوي ح      . بعل قد دخل يف األرض    : بنـبوءة أنات   ، فإنّ إيل الرحيم سريى     ي

ـًاحل ـًا ورؤيا أنّ السماء ستمطر زي     م 14: 32 حزقيال؛  8: 3انظر اخلروج   ( واألهنار ستتدفق عسالً     ت

: قيق القصة املضاعف هلذه النبوءة، يرى إيل حلمه ورؤياه ويضحك بفرح          يف حت ). 23: 4، التهالـيل    
ُتجف «ينادي إىل أنات أن خترب آهلة الشمس، شبشو         )! 46: 18انظر املزامري    (»بعـل القوي يعيش   «

تلجأ ،  »أين بعل؟ «). 38: 31انظر أيوب    (»أخاديد احلقل، األخاديد املفلوحة سوف حتزن على بعل       
متنح أنات القوة لبعل، املبعوث . جتيب شبشو أهنا قد رأت اللعنة    . أل عن أخيها  أنـات إىل شبشو وتس    

يستمّر الصراع  . مـن بني األموات، الذي يهاجم مت ويعود إىل عرشه ليستأنف حكمه على األرض             
تنتهي مبارزة العمالقة، اليت تردد صدى حكاية مصارعة        ). 4-1: 41التكوين  (مع ُمت سبع سنوات     
إن ُمت، خبوف ورعب،    ). 29-24: 32انظر التكوين   (دو، بإثبات متبادل للقوة     غلغـامش مـع أنكي    
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اخلبز : يعود بعل إىل عرشه، وختتم القصة بتقدمة استرضاء. يقـبل مصـريه يف دوريت الزرع واحلصاد     
 .واخلمر إىل اآلهلة شبشو

ـًا خصو ،الكـتاب جتد األناشيد والصور اليت خلقت هذا التراث هلا أصداًء مدهشة ومفصلة يف               ص
يف اجملـازات املـتحولة الكلية الوجود للصحراء القاحلة، اليت تتباين مع األرض املوعودة، اليت تتدفق                

ـًاأهنارهـا حلي   ـًاإهنا موجودة أي  .  وعسالً ب ت الربيع املقبلة على    اوقأ يف صور بعث الصحراء يف       ض
ـًااإلزهـار، واجلدعـة امليتة اليت تنتش برع     تدعم املوازيات األقل .  واملرأة العاقر اليت تنجبًدا جديم

إنّ قصة أيوب، اليت تدخل الرجل      .  حبكات السردية الكتابّية من سفر التكوين إىل سفر الرؤيا         ًداحتدي
الفاضـل يف نواح على األسرة اليت أخذت منه يف يوم واحد، إمنا تردد صدى رد فعل إيل على خرب                    

 .موت بعل
ـًا، اليت نوقشت ساب   )18امللوك األول   (ى جبل الكرمل    تقـدم قصـة إيليا عل      ، املوازي السردي   ق

كما يف امللحمة، يتهدد اجلفاف كل      . األكـثر مباشرة مللحمة أوغاريت القدمية األقدم منها بألف عام         
ميضي امللك أخاب والنيب عوبديا يف اجتاهني       .  احلي؟ الربمن  : احلـياة عـلى األرض ويطرح مسألة      

يرسل إيليا عوبديا إىل امللك     . ني للبحث عن كل الينابيع والغدران للعشب إلبقاء ماشيتهما حية         خمتلف
ـًامـرف  ، أن يالقيه يف مبارزة مع أنبياء بعل        )بوصـفه رب اجلـنود الذي على قيد احلياة        ( بـتحٍد    ق

له الذي  واإل«عندما يقدمون أضاحيهم على مذحبهم ويدعون بعالً إلضرام النار فيه،           . وعشـتاروت 
فلم يكن هناك   «، ال جييب بعل؛     )24: 18امللوك األول    (» احلق الرب يكون هو    ًرايستجيب ويرتل نا  

يصيح أنبياء بعل بصوت أعلى وتردد      . مل ُيخلق أي رعب ومل يأت أي مطر خصب        . »صوت ُيسمع 
ـًابشق أخاديد يف اجلسد، خمص    ] املتمثل[قصة سفر امللوك األول طقس اخلصب        . بذلك الدم املسال   ب

مع . فمن الدم يأيت اخلمر اجلديد    . حيـاول متضرعو بعل، بدمهم أن يهيئوا أجسادهم لألمطار املأمولة         
مع ذلك، مل يكن صوت بعل هناك، مل يكن هناك          . الشـمس يف ذروهتـا، يـرقص األنبياء بنشوهتم        

ـًاال ميلك إيليا شي   . جـواب، وال صوت    إنه يعيد  . اء بعل وعشتار   سوى االزدراء لطقس حداد أنبي     ئ
). 4: 24انظر اخلروج   ( عشرة   يت االثن إسرءيل] أسباط[، متثل قبائل    ًرابناء مذبح موسى باثين عشر حج     
ـًاينادي يهوه، الذي جييب، مربه  . احليالرب أنه هو ن

ى إله اخلصب   يف حني حتّرم اخلماسية بصراحة طقس حالقة الوجه وختديد اجلسد جبروح احلداد عل            
: 41؛  6: 16إرميا  (، فإن اإلشارات إىل هذه العادة لدى األنبياء         )1: 14؛ التثنية   28-27: 19الالويني  (
أما أشكال احلداد األقل    . ًراتظهر بوضوح أنّ التقليد كان مشهو     ) 18: 7 حزقيال؛  37: 48؛  5: 47؛  5

ـًامنافسـة، اليت تعرب أي     كانت متجذرة يف حاالت الفقدان الشخصي      أسواء   عن األمل يف البعث،      ض
 :»يوم يهوه« يف جماز النفي بوصفه جماعة قبل ًدالألسرة أم يف توارث اجلفاف واجملاعة، فهي تصور جي
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ماتفضل عن أسراب   . . هل جرى مثل هذا يف أيامكم أو يف أيام آبائكم؟           . . امسعوا هذا أيها الشيوخ     
اصحوا أيها السكارى، وابكوا يا مجيع      . قي عن اجلنادب قضى عليه النطاط     اجلراد أكلته اجلنادب؟ وما ب    

نوحوا كما تنوح صبية متشحة باملسوح على       . . مدمين اخلمر على العصري ألنه قد انقطع عن أفواهكم          
ألن تقدمات الدقيق واخلمر قد انقطعت عن بيت يهوه، وانتحب الكهنة خدام              . زوجها الذي مات  

ـًاخصصوا صو . . ولولوا يا خدام املذبح     .اتشحوا باملسوح ونوحوا  أيها الكهنة   .يهوه ادعوا الشيوخ  .م
، ًدايوم يهوه عظيم وخميف ج    . . ومجيع سكان األرض لالجتماع يف هيكل يهوه إهلكم وتضرعوا إليه            

 ).11: 2-1: 1يوئيل (فمن يتحمله؟ 

. ران إىل موعظة حول التقوى واألمل     بعد هذه املناحة االفتتاحية، يترجم يوئيل طقس النواح واخلس        
 : وإهلهإسرءيلخيتم موعظته، حموالً جمازات معاناة املاضي باألمل يف مستقبل مثايل يتوحد فيه 

ارجعوا إىل يهوه إهلكم ألنه     . مزقوا قلوبكم ال ثيابكم   . ارجعوا إيلّ من كل قلوبكم بصوم وبكاء ونوح        
عندئذ . . لعله يرجع ويكف عن العقاب      .  وال يسر بالعقاب   رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثري الرأفة،     

ال . . ‘ ها أنا أنعم عليكم باحلنطة واخلمرة والزيت      ’: وجييبهم قائالً . يغار يهوه على أرضه ويرق لشعبه     
ال ختايف يا هبائم احلقل، ألنّ مراعي الرب قد         . ختايف أيتها األرض، ابتهجي وافرحي ألن يهوه قد صنع عظائم         

افرحوا يا أبناء   . ضراء، واألشجار باتت مثقلة بالثمار، وشجرة التني والكرمة جتودان بنتاجهما         أضحت خ 
صهيون، ابتهجوا بالرب إهلكم ألنه أنعم عليكم بفضل صالحه بأمطار اخلريف، وسكب عليكم الغيث                

يوئيل (مرة والزيت   فتمتلىء البيادر بأكوام القمح، وتتدفق املعاصر باخل      . املبكر واملتأخر بغزارة، كالسابق   
2 :12-27.( 

، توصف شخصية أورشليم،    اإلنشاد، وقبل كل شيء يف نشيد       )5إشعيا  (يف نشـيد كرمة إشعيا      
مرة تلو  . إهنا جنة يهوه وهو العاشق يف اجلنة، يأخذ عروسه        . بصـفتها عـروس يهوه، بصور مشاهبة      

جملاز املركزي هو شخصية يهوه يف دور       ا. ]5[ هي اخلصب  الكتاباألخرى، تكون األسطورة املركزية ل    
يف وسط ِسفْره، يعود إشعيا إىل جماز أورشليم بصفتها كرمة يهوه قرب         .  احلي الرببعـل أوغاريت،    

ـًاخامتة جمموعة من القصائد اليت يشري إليها الفقهاء غال         ) 22: 28-1: 24إشعيا  ( على أهنا رؤيا إشعيا      ب
 Leviathanعندما يذبح يهوه التنني اهلارب، اللوياثان       . ملكوت يهوه بسـبب خطابتها اليوتوبية وثيمة      

يف اجلنة املثالية يكون هو الراعي ويكون يعقوب        .  للكرمة الشهية  ًدا جدي ًدابسيفه القوي، سينشد نشي   
نبوءة هذه ال . »متأل األرض كلها بالثمار   «،  ًرا وزه ًرافهما سيتخذان جذ  .  مهـا األعـناب    إسـرءيل و

8-6: 25؛  13-1: 24إشعيا  ( جديد تتوج سلسلة من قصائد احلزن والفرح املتباينة          إسرءيلالسعيدة ب 

 :»سكارى أفرامي«ختتم جمموعة األناشيد بنقد الذع لـ). 
ـًاولكن هؤالء أي    أضلتهم اخلمر وترحنوا بالسكر، فسلب املسكر عقول أنبيائهم وكهنتهم، فأربكهم           ض

فامتألت موائدهم كلها بالقيء؛ ومل يبق مكان مل يتلوث         . خطأوا الرؤيا، وتعثروا يف األحكام    ورحنهم، فأ 
 ).8-7: 28إشعيا (
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ومع عامل األموات   ) ُمْت: بالعربانية(يلتفـت إىل حكام أورشليم، فيتهمهم بإبرام ميثاق مع املوت           
جديد لصهيون،  سيوضع حجر زاوية    . سـيجلس حملاكمة، عماهم وجهلهم    ). 15-14: 28إشـعيا   (

 .فامليثاق الذي صنعوه لن يصمد. أساس وطيد
إنّ اجملموعة الكربى من الثيمات يف السرديات الكتابية وملحمة بعل وأسطورة ديونيس هلا جذور              
يف التراثات الرافدينية القدمية املتعلقة باإلهلة السومرية إينانا وعشتار البابلية مع عشيقيهما وزوجيهما،             

يتضمن . ]6[يشار إىل األسطورة قبلئٍذ يف ملحمة غلغامش وجتد هلا تنويعات عديدة          . دومـوزي ومتوز  
 يف سريورة تشمل املوت     ـًا يف األسطورة ثيمات اإلنسان الذي يصبح إهل       ًرابعض أكثر العناصر استقرا   

.  جديدة إذ هتـبط الشخصية املركزية إىل عامل األموات لثالثة أيام قبل االنبعاث إىل حياة             . والبعـث 
إنّ دموع  . جيري استحضار الثيمات املأساوية يف شخصية احلبيب الربيء الذي ُيترك للمعاناة واملوت           

احلـداد ودمـوع الذل، اليت يستثريها هبوط إنانا ودموزي إىل عامل األموات، تبعث اخلصب واحلياة                
داء الطقسي ملوت اآلهلة،    يعكس األ . إنّ بعث األموات من القرب حياكي بعث اآلهلة وحبيبها        . املتجددة

ـًاالـذي تلـيه دمـوع الكاهن حز        ـًا عليها، ليس فقط دورات املواسم الزراعّية السنوية بل أي         ن  ض
ـًافاخلالص يف هذا التراث ُيماهى سري     . الـتهديدات املـتكررة لـلجفاف واجملاعة        بانفراج اجملاعة   ع

ر التمر واجلعة يف املهرجان مع تعابري اللذة        تدمج اإلشارات إىل احلصاد وشرب مخ     . وبأمطـار الربيع  
. يف أغلـب األحيان ختلق تعبريات غنائية عن احلب الشهواين واحتاد اإلنساين واإلهلي            . اإليروتيكـية 

فوظـيفة األسـطورة متثل وتستثري مشاعر العجب من الوالدة واحلياة اجلديدة إضافة إىل املعاناة من                
 . املوتاملرض ومشاعر اخلسران اليت جيلبها

إنه يتضمن  . إنّ أهـم مـا يف هذا التراث هو مهرجان الدموع، الذي يستثري املطر واخللق اجلديد               
ـًا أي ُترسم . ن حيتالن مثل هذه املكانة املركزية يف التراث الكتايب        ي موتـيفي الندم والتواضع اللذ     ضـ

ء واخلبز وكل ما هو خري جيري  املا: إنّ خصب العامل كله   . الصور اجلنسّية يف القصائد على نطاق كبري      
) متّجد(إنّ امللكة إنانا    ). 20: 3التكوين  (إهنا، مثل عشتار وحواء، أم كل األحياء        . مـن ثديـي إنانا    

زورق : (لفرجها) احملبب(، تنشد النشيد اإليروتيكي     )احملبوب(و) اجلميل(امللـك دموزي، الذي هو      
هلذه اخلطابة  ). األرض الرطبة (و) األرض املُراحة (و  ه) رمز احلب اإلهلي  (إنّ هالهلا اجلديد    ). السـماء 

إنه ). ساق القمح (،  )األرزة الباسقة (هو  ] عضوه[إنّ  . فدموزي منتصب . الصـرحية نظريها الذكري   
كملك إهلي، يصبح هذا الشخصية الفالحية زوج إنانا، الذي         . ثور بري من إنسان ُدعي إىل األلوهة      

خمازنه ). بيت احلياة (قصر دموزي وإنانا هو     ) عل حليبها يدر  جي(إنه  . األرض املراحة ) حيـرث فرج  (
إنه . يف أناشيد احلب اليت ال حصر هلا، يشبه شعر عانة دموزي خبس الربيع            . ]7[ )احلياة الطويلة (متـنح   

ـًاقمحها املنتصب عال  (،  )ًداحديقة إنانا املولّدة جي   (،  )رجل العسل ( شجرهتا اليت تقذف تفاحها    (، و )ي
 .هذه اإليروتيكية تؤكد تغلغل األسطورة يف كل مكان من العصور القدمية. ]8[) األعلىإىل



 
 

 

205

 جمازا البعث واحلياة األبدية) 3/ 3/ 2
 ًداة وتراثات بعل ومتوز األقدم عه     رافيإنّ مـا هو أساس لكل من أسطورة ديونيس واحلكايات اخل          

فالرحلة إىل العامل السفلي، عامل األموات، مع       . ث الربيع هو اإليقاع الفصلي للزراعة اليت تتطلع إىل بع       
يلخص انبعاث القمح الذي يلي     . جمـازات احلداد وحتويل الدموع إىل مطر هي منط خالق لألسطورة          

املطـر يف الربيع دورة الطبيعة الكونّية ويدعم مهرجانات العامل اجلديد للخمر اجلديد مبجازات واسعة              
يف صميم ديانة اخلصب الكتابية، كما يف صميم التعليقات عليها          . يدة للربيع املـدى متّجد احلياة اجلد    

 .كما جند يف األناجيل، يوجد جماز البعث
أحد التنويعات على مشهد العشاء األخري ملىت، يف إجنيل لوقا، يدمج جماز دم العهد مع ثيمة اخلمر                 

ـًااجلديـد، متي   إنّ لوقا جيعل يسوع يتكلم     . سوع القادمة  اجملال ألجل الدخول احلميم إىل معاناة ي       ح
بفعل ذلك، يستدرج قارئه إىل     ). 20: 22لوقا   (» بدمي ًدا جدي ًداعه«عـن الكأس، املسفوح بوصفه      

هذا اخلطاب يربط إعكاسات احلظ يف نشيد       .  مع يهوه  إسرءيلاخلطاب املركزي لألنبياء حول عهد      
 .جمازات البدايات اجلديدةاإلنسان البائس مبوتيفات االنبعاث و

املزامري ( هو بيت شهري من سفر املزامري »السماوات للرب وحده، أما األرض فوهبها لبين آدم«إنّ 
يف هذا املزمور، يقابل العامل الذي حيكمه       . إنـه ميثل فهم العامل الذي وجد إشعيا لتغيريه        ). 16: 115

 عن العامل اآلهلة املتعايل، الذي حيكمه       Narnia-likeية  كناية نارن ] وهو[،  >ُعوالم<باليقابل  ) أبناء آدم (
من ناحية أخرى، عندما يتغىن منشد      . إنّ مدخل الكتاب إىل العامل املتعايل، خزانته، هو اهليكل        . الرب

باألرض بوصفها ملك يهوه، فإنّ منظوره يفهم العامل على أنه ميتلك أسسه يف             ) 24(املزامري يف املزمور    
إنّ . صفه يستند على اجلبل املقدس هللا وأنقياء القلب بوصفهم القادرين على الوقوف فيه            اهلـيكل، بو  

يف سفر  . التـنّور والنشوة يأتيان لدى فتح بوابات ُعوالم، عندما يدخل يهوه، ملك اجملد، إىل اهليكل              
 : بوصفه املعرب إىل عوالمالرباخلروج، فإنّ موسى، الذي يتكلم إىل يهوه، يصف جبل 

وتغرسهم يف جبل مرياثك، املوضع الذي جعلته يا رب لسكناك، املقدس الذي بنته يا              ] شعبك[أيت هبم   ت
 ).17: 15اخلروج (رب يداك 

إنه ليس هيكل سليمان، الذي     . إذ ُيبىن بيدي يهوه   .  هو العامل املتعايل   الربإنّ اهليكل بوصفه جبل     
فاملتعايل مل يكن ). 25امللوك الثاين (وخذنّصر لتدمريه، ُبين بأيٍد بشرية، إنه هيكل رفضه يهوه وأرسل نب     
إشعيا (باألحرى، إنّ املتعايل هو جبل صهيون املقدس        . يوجد يف اهليكل األرضي ألورشليم يف املاضي      

: 2التكوين (، جنة عدن على حافة ِقدِم )2: 6 اإلنشادنشيد  (اإلنشاد، بستان احلبيب يف نشيد      )4: 31
). 14: 22؛ الرؤيا   12: 47 حزقيال؛  24: 3التكوين  (هناك جيد املرء طريق العودة إىل شجرة احلياة         ). 8

 ).12: 43-5: 40 حزقيال(إنه هيكل ينتمي إىل أورشليم اجلديدة 
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ـًاإنّ مـا يرتبط ارتبا     ـًا وثي ط  هبذه الرؤية للهيكل هو التباين الكالسيكي بني جدب الصحراء          ق
 الربهذا التضاد يردد صدى حالة انعدام شكل وخواء العامل قبل اخللق مع روح              . وبة األرض وخص

يف هذه اجملموعة من املوتيف واجملاز، يكون التجوال يف القفر واألرض اليباب            . الـيت حتوم فوق املياه    
مثة . ة لفهم القارىء   إىل الدموع املتواضع   إسرءيلالنفيـية مهـا أزمـنة املعاناة، حتول صرخة شكوى           

ـًادائ -20: 19التكوين  (إىل لوط   ) 8: 6التكوين  (فمن نوح   .  خملّص ميكن للجمهور أن يتماهى به      م
إىل عبد إشعيا، يعقوب، الذي     ) 30،  6-5: 14؛  24: 14؛  30: 13العدد  (، كمـا من كالب القفر       )21

هذا . إنّ قرمة إشعيا امليتة حتيا    . عامل، تنجو البقية من الكارثة وُيجدد ال      )8: 41إشعيا  (اخـتاره يهـوه     
يساهم يف  ] السيب[املوتيف لساللة داود الضالة اليت تفور يف احلياة املتجددة لعودة أورشليم من املنفى              

إنّ جماز التقوانية الكتابية حلياة الروح هو الذي      . اخلطـاب األكـرب جملاز شجرة احلياة يف سفر املزامري         
 :يقدم سفر املزامري

فيكون كشجرة  . ًرالكن يف ناموس يهوه مسرته ويف ناموسه يلهج ليالً وهنا          . . للرجل الذي مل    طوىب  
 ).3-2: 1املزامري (وكل ما يصنعه ينجح . يذبل وورقها ال. تعطي مثرها يف أوانه. مغروسة عند جماري املياه

ـ    يصل هذا اجملاز . عصافة، الذين تذروهم الروح، مثلما تذري الريح ال  )باألشرار(ُيقـابل األتقياء ب
الغلوائـي عرب التراث إىل مناقضة صورة مزمورية حمزنة أخرى للمسبيني وهم ينتحبون على ضفاف               

إهنم ال ينشدون   . قيثاراهتم معلقة على أشجار الصفصاف، الباكي بالتأكيد      . جـدول آخـر يف بابل     
صوت سخرية املعذبني   بل يرددون أناشيد صهيون ب    ] التوراة[أنشـودة حـب غنائية ألجل الشريعة        

واخلامتة ) 2و) 1(هذا التعليق التناصي يسم سفر املزامري ومقدمته يف املزمورين          ). 6-1: 137املـزامري   (
يفسر طيف املوتيف واجملاز الذي يشترك به       . ، بصـوت صهيون اجلديدة    )150 و 149(يف املـزمورين    

 .هذان املقطعان املتباينان غىن تركيب سفر املزامري
ـًا ضمن ا تعبريً ًدايف الشجرة اليت ال تذبل أوراقها أب      يعرب موت   عن اهلدف والغرض من سفر املزامري       ي

يفتتح املزمور األول السفر    . التسبيح هللا، التعبري عن الفرح والسعادة، إجياد السكينة والسالم        : ككـل 
ـًاإهنا، م . األول مـن أسـفار األناشـيد اجملمعة حبسب موضوعها          وراة تسبيح، ال تردد    ، تشكل ت  ع

ـًافحسب صدى األسفار اخلمسة للتوراة بل ختتم أي         سفر املزامري بأناشيده اخلمسة اخلاّصة به، اليت        ض
يبني سفر املزامري طريق    ). 150-146املزامري   (»سبحوا يهوه «يبدأ كل واحد منها وينتهي بالكلمات       

، وهلم جرا، من خالل حياة مركّزة على حب         ر، طريق يهوه، طريق البِّ    ]األبرار[أو سـبيل األتقياء     
يقابل األتقياء الربرة بتلك األرواح الشقية، الذين تستند إليهم أدوار اليأس الذي ال يعرف              . ةالـتورا 

 .االستقرار، والسري يف طريق األشرار واآلمثني بكل احنرافاهتا الكثرية
ـًاإنّ الشخصية التقية كشجرة احلياة ميكن أي       فحب . وحدها، مفّسرة مسرات التقوى    أن تقف    ض

هذه البقية  . إسرءيل] بين[الـتوراة يتعني أن يكون الغصن اجلميل الذي تكون مثرته هي الناجني من              
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ُيردد جماز املزمور   ). 3-1: 4إشعيا   (»للحياة«الوحـيدة من أورشليم سوف تدعى مقدسة، مكرسة         
إنّ جيل القفر قد ضاع على      . شعب بعد وفاة موسى   األول الكلي الوجود يف توجيهات يشوع إىل ال       

لكي تكون   . . ًراأحّب الشريعة ليالً وهنا   «. حنـٍو مأسـاوي واجليل اجلديد يستعد لعبور هنر األردن         
ـًامبار ـًا يف كل ما تفعل؛ وأن تكون طريقك مبار        ك  معهم  الربفحب الشريعة هو أن يكون      . »ك

الصديق «،  ًداهناك ثيمة مشاهبة تعود إىل موتيف الشجرة املغروسة جي        ). 9-8: 1يشوع  (يف رحلتهم   
ـًامغرو. كالـنخلة يزهر كاألرز يف لبنان ينمو       مثل أبراهام  ). 15-13: 92املزامري   (» يف بيت يهوه   س

حيملون «، فإنّ أبرار املزامري )7: 21التكوين (، مع سارة، اليت تلد له إسحق يف شيخوخته  !]إبراهيم[
ـ  ـًاممتلئة دو : ثمر يف الشـيخوخة   ال  تسمح عواطف مشاهبة    .» بالنسغ واخلضرة ليثبتوا أنّ يهوه بار      م

أما أنا  «: لـداود بـأن يفيد كرمز أبدي لألتقياء عندما يربط هو نفسه موتيف شجرة احلياة باهليكل               
: 52املزامري  (»بدواأل] >عوالم< [الدهـر  إىل   الرب وثقت برمحة    الربفمثل زيتونة خضراء يف بيت      

فاملـتعايل هـو جوهـري هلـذا اجملاز، كما هو واضح يف شكل خمتلف يصف األشرار بأهنم                  ). 10
: 92املزامري   (»متوج إىل أبد الدهر   «، يف حني أنّ يهوه      »كالعشب إذا أزهروا فإهنم ُيبادون إىل األبد      «
8-9.( 

 شجرة احلياة إمنا جيري إظهاره يف       إنّ اجملـال العريض على حنٍو مذهل للمجاز الذي يولده موتيف          
ـًافشجرة احلياة، اليت حتمل مثرهتا دو     . مقطع جدير باملالحظة حول ثيمة األمل      ، هي مسألة مركزية    م

 :يف سفر أيوب وميكن أن متدنا بالقالب ألجل هذا اجملاز
رها يف  حىت لو شاخت جذو   . ألنّ للشجرة أمالً، إذا قطعت أن تفرخ من جديد وال تفىن براعمها             

ـًااألرض ومات جذعها يف التراب، فإهنا حاملا تستروح املاء تفرخ، وتنبت فرو              كالغرسة اجلديدة   ع
 .]9[)9-7: 14أيوب (

أما اإلنسان فإنه ميوت ويبلى، يلفظ آخر       «: يضـع أيوب جماز أمله ليثري التباين مع اليأس البشري         
 رد صاحبة احلانة املوّبخ على غلغامش،       تردد شكوى أيوب صدى   ). 10: 14أيوب   (»أنفاسـه ويفىن  

 .ساخرة من حبثه الذي ال يكلّ عن احلياة األبدية
مثة أمل ألجل الشجرة، أما ألجل اإلنسان؟ هل       . حتتد املواجهة . إنّ أيوب هو إنسان، مثل غلغامش     

أيوب  (الربميوت إىل األبد؟ مع بعل ودموزي، يتوارى أيوب يف عامل األموات إىل أن يزول غضب                
إنّ أيوب الذي   . ؟)14: 14أيوب   (»إن مات إنسان أفيحيا   «: يشرق األمل وُيطرح السؤال   ). 13: 14

الذي يسخر من األمل الضحل للتقوى،      : طرح السؤال، يضع نفسه يف دور أفرامي ومنّسى سفر هوشع         
 :الذي يضع القدر البشري حتت رمحة مطر ربيع يهوه
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ـًانا إر تعالوا نرجع إىل يهوه، هو الذي مزق       ـًا إر ب هو الذي ضربنا، وهو وحده     . ، وهو وحده يربئنا   ب
يقبل إلينا كإقبال املطر املدرار     . . بعد يومني حييينا، ويف اليوم الثالث يقيمنا، لنحيا أمامه          . الذي جيربنا 

 ).17: 1يونان  ؛15: 14؛ انظر أيوب 3-1: 6هوشع (وكغيوث الربيع اليت تروي األرض 

 البعث يف سفر هوشع، كما يف سفر أيوب، حيث على األمل ويقهر املوت من خالل                إنّ موتـيف  
ـًاكالمهـا جيلسان على اجلانب النقدي من اخلطاب الكتايب، شكوكهما تقوض دو  . الغفـران   ثقة م
 .النشيد

 قد أُهلك بسبب غضب يهوه من تقدماهتم إىل         إسرءيل، يشـرح الوحي أنّ      حزقـيال يف سـفر    
ـًـا عقا. ألصـنام ا ـًاواآلن إكرا.  هلم، ينشرون بني األممب يعرب عن هذه .  له سيعيدهم إىل البالد م

يعاد توطيد اخللق عندما تعيد     . إسرءيلالعـودة مـن السـيب من خالل سلسلة من إعكاسات قدر             
هو هذا هو إهلي؛ انظر     (ون إيليهو    سيك إسرءيلف.  إىل املخطط األصلي للرب    إسرءيلالبدايات اجلديدة   

ـًا سيمتلك قل  إسرءيل). 14: 3اخلروج  ] ( الكائن الدائم  الربأنا   = [»أهـيه الـذي أهيه    «  ًدا جدي ب
ـًـا ورو روحهم . قلوهبم اليت من حجر ستتحول إىل قلوب من حلم        ). 19-18: 32أيوب   (ًدا جدي ح

سيحيون مرة أخرى يف األرض     . لسري يف شريعته واالمتثال لوصاياه    اجلديـد سيقودهم يف النهاية إىل ا      
فاملعاناة ودموع النفي   . إنه نشيد البدايات اجلديدة   . وعندها سيكونون شعبه فعالً، وهو سيكون إهلهم      

املدن سيعاد تأهيلها واخلرائب سيعاد     . النبع يتفجر .  للمجاعة ًداقـد جعلت القمح ينمو ووضعت ح      
 ).36-16: 36 حزقيال(اجلرداء ستصبح جنة عدن األرض . بناؤها

إنّ روح  .  بالعظام اليابسة  ممتلئ بواٍد   إسرءيليف تصوير دراماتيكي للنصر على املوت، ُيشّبه منفى         
يسأل . تؤطر الثيمة بشكل آخر قريب من سؤال أيوب       .  اجلديدة متنح احلياة وتبعث األموات     إسرءيل

ـًا، جمي حزقيال يتكلم   .»بن آدم، أميكن أن حتيا هذه العظام؟      يا«يهوه نبيه،    :  بصوت التقوى املتواضع   ب
يتبع رد التلميذ النجيب هذا مبشهد مرح بشكل عجيب من العظام امليتة            ). 3: 37 حزقيال(أنت أعلَم   

 : بأن يتنبأحزقيالاليت ترقص حبياة جديدة عندما يأمر يهوه 
ـًاها أنا أجعل رو   : ي أيتها العظام اليابسة كلمة يهوه      امسع وأكسوك بالعصب  .  يدخل فيك فتحيني   ح

ـًا وأجعل فيك رو   ًداواللحم، وأبسط عليك جل    نبأ كما  وفيما كنت أت  .  فتحيني وتدركني أين أنا يهوه     ح
ب واللحم  أُمرت، حدث صوت جلبة وزلزلة فتقاربت العظام كل عظم إىل عظمة، واكتست بالعص              

: هذا ما يأمر به السّيد يهوه     : بن آدم، وقل  تنبأ للروح يا  : إمنا مل يكن فيها روح فقال يل      . وبسط عليها اجللد  
فتنبأت كما أمرين يهوه، فدخل فيهم      . هيا يا روح أقبل من الرياح األربع وهب على هؤالء القتلى ليحييوا           

ـًا عظيالروح فدبت فيهم احلياة، وانتصبوا على أقدامهم جي ـًاش  ).10-4: 37 حزقيال (ًدا جم

 :ُتتبع هذه األمثولة بتعليق يهوه اآلمر
لذلك . ها هم يقولون قد يبست عظامنا ومات رجاؤنا وانقطعنا        . إسرءيلهذه العظام هي مجلة شعب      

يب وأحضركم إىل أرض ها أنا أفتح قبوركم وأخرجكم منها يا شع    : تنبأ وقل هلم هذا ما يعلنه السّيد يهوه       
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وأضع روحي فيكم   . ، فتدركون أين أنا يهوه حني أفتح قبوركم وأخرجكم منها يا شعيب             إسرءيل
فتحيون، وأردكم إىل أرضكم فتدركون أين أنا يهوه قد تكلمت وأجنزت ما وعدت به، يقول يهوه                  

 ).14-11: 37 حزقيال(

لسفر ) الروح اجلديدة (و) القلب اجلديد (سفر املزامري و  ل) األرض اجلديدة (يف سفر إرميا، تستعمل     
ـًاستأيت األيام عندما سيربم يهوه ميثا     .  لـتحويل جماز امليثاق    حزقـيال  هذا . ًدا جدي ًدا، عه ًدا جدي ق

، ومع موسى يف    !]إبراهيم[امليـثاق اجلديد يتباين مع امليثاق الذي أبرمه يهوه مع نوح، ومع أبراهام              
ـ  حلجة إرميا هو أنّ ميثاقه     ] العنصر املركزي ): [32-31: 31إرميا   (إسرءيليناء، امليثاق الذي نكثه     س

. ُتكتب على قلوهبم  : التوراة اجلديدة ] ُتستبطن[تذوت  . اجلديد حيول شرائع موسى املعطاة المتحاهنا     
 مقدسة ضد األمم    الذي لن يغفر ذنبهم، يرسل ليقودهم يف حرب       : بـدالً مـن مـالك رحلة القفر       

). 34-31: 31إرميا (، خيتار يهوه اآلن أن ينسى املاضي )33-20: 23اخلروج (ليمتحنهم وليحكم عليهم 
 ):28: 8التكوين ( شروط ودوام ميثاقه مع نوح ايتنبأ إرميا مغًري

 ليالً،  وهذا ما يعلنه يهوه الذي جعل الشمس لإلضاءة يف النهار، وحكم على القمر والكواكب لإلنارة              
إن كانت هذه األحكام تزول من أمامي فإن ذرية         . الذي يثري البحر فتصخب أمواجه، وامسه يهوه القدير       

إن أمكن قياس السماوات من فوق والتنقيب       : وهذا ما يعلنه يهوه   .  تكف عن أن تكون يل أمة      إسرءيل
ها أيام مقبلة يعاد فيها بناء . ا ارتكبوه بسبب كل مإسرءيلعن أسس األرض من حتت، عندئٍذ أنبذ ذرية 

وميتد خط القياس من هناك إىل أكمة جارب ويلتف         . هذه املدينة للرب من برج حننئيل إىل باب الزاوية        
ويصبح كل وادي اجلثث والرماد وسائر احلقول إىل وادي قدرون حىت زاوية باب اخليل               . إىل جوعة 

ـًاشر ـًا قدق  ).39-35: 31إرميا (و هتدم إىل األبد  للرب، ولن تستأصل أس

إن . هـذا امليثاق اجلديد، الذي يعد بتجديد أورشليم، حيّول وادي موت أورشليم القدمية، جهنم             
فالقسم االفتتاحي الذي يندم فيه يهوه على     . رؤيـته هـي رؤية ميثاق جديدة للقلب، ينسى فيه اإلمث          

هذا . يف حيز الوجود على حنو أكيد طاملا أبقيت خليقته        تدمري أورشليم، يعد بإبقاء هذا امليثاق اجلديد        
ـًاحيـول الوعد يف سفر التكوين، الذي أقسم فيه يهوه، ناد           ـًا أي م  يف  »يف قلبه « على شر طوفانه     ض

 :ميثاقه األول بأن يدعم اإليقاع الثٌماين لوترية الطبيعة
إلنسان شريرة منذ حداثته ولن أقدم      ألنّ أهواء قلب ا   . لن ألعن األرض مرة أخرى من أجل اإلنسان       

وتكون كل أيام األرض مواسم زرع وحصاد وبرد وحّر وصيف           . على إهالك كل حي كما فعلت     
 ).22-20: 8التكوين  (ًداوشتاء وهنار وليل، لن تبطل أب

  إىل حزقياليؤكـد الـترديد احملاكي لسفر التكوين رؤية إرميا لتحول امليثاق عندما ُيقلب وادي               
عندما يعود إرميا إىل ثيمة امليثاق اجلديد يف اإلصحاح التايل، فإنّ لغة جمازه تالئم لغة               . مديـنة احلياة  

باإلشارة إىل تدمري أورشليم على  . إذ ُيحول العامل السردي للغضب اإلهلي     . املـزامري وأساتذة املدارس   
 والوباء، كل الشر الذي فعله يهوه       يدي نبوخذنّصر، فإنّ الرمز الكبري للرعب اإلهلي، السيف واجملاعة        
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 يف قلوب األتقياء    الربُيستبطن اخلوف من    . ضـد شعبه يلقى حتوله من خالل امليثاق اجلديد إلرميا         
 ).41-36: 32إرميا (

هذا . إهنا تصور يوم الغضب   ]. الدينونة[هـذه القصص تدور حول العدالة وهي حول احلساب          
إهنا أمثولة حول البدايات اجلديدة ومستقبل      . توقعات لنهاية العامل  ي   أ لـيس حول قيامة املستقبل أو     

إنه سعي الراوي لالبتعاد عن إله العدالة، الذي مل مينح أي أمل للبشرية أو احلنو والرمحة                . يتميز باحلياة 
حىت مع نيب احلساب املتلهف جللب الرعب إىل نينوى         . إنّ يونان حيمل الدليل   . اإلهلـيني إللـه يونان    

ـًارحي«العظـيمة، فقد كان يهوه       ، لذلك. فقد قرر أن نينوى ينبغي أن ُتخلّص      . » وبطيء الغضب  م
فقد وجد دموع التوبة اخلصبة وآذان وعيون الفهم والبصرية يف ملك تلك املدينة العظيمة وشعبها ويف                

إشعيا والتثنية  هذا ما ينشده سفرا     ). 21-20: 50؛ انظر التكوين    2: 4؛  10-5: 3يونان  (كل مواشيها   
 .جلمهوريهما

ـًاختتم رسالة إشعيا األوىل عرب نبيه، اليت تقرر هنائ          قدر ومصري أورشليم، بتقدمي القصص املرافقة       ي
:  النهائي من خالل إعادة خلق بارعة جملاز شجرة احلياة         إسرءيلُيحول مصري   . هلـذه القصص الثالث   

ـًوإن بقـي فيها عشٌر بعد فيقتلع أي       «  ويصري للخراب ولكن كالبطمة والبلوطة اليت وإن قطعت         اض
ـًايـبقى سـاقها قائ     إنّ العامل املقدر جيعل    :  مث، على النحو األبسط، يضيف إشعيا موتيف البعث        »م

ـًاهكذا يبقى ساقها زر   : ًداجدي ـًا مقد ع إنّ تفسري إشعيا، كما تفسري األناجيل،      ). 13: 6إشعيا   (س
إنّ إحدى أهم الثيمات يف سفر إشعيا تستعمل اجملازات املتباينة لغابات           . يدهمنط ترد جيـب أن يتـبع      

12: 10إشعيا  (لبنان بأرزه العظيم لتمثيل آشور يف مقابل اجلذعة امليتة لبيت داود، الذي ميثل أورشليم               

 حزقيالوغطرستهم، ويتكهن بقدرهم يف قصة      يـتعامل خط القصة السائد مع اآلشوريني        ). 9: 11-
لقد كانوا أدوات يف يد يهوه،      ).  هذا الكتاب  األبناء وامللكوت من  ) 3/ 1(؛ القسـم    )39-36إشـعيا   (

ومع ذلك، بغطرستهم، ظنوا أنّ     . الفـأس واملنشار والقضيب، اليت أرسلت لعقاب أورشليم والسامرة        
: 3اخلروج  (ترقة  الغرور يسبق السقوط بصدى الدغلة احمل     . قوهتم اخلاصة هي اليت استخدمت األدوات     

ـًا، يشـعل جمد يهوه حري     )2 ـًا هل »نور يهوه املقدس  « ويصبح   ًرايصبح النور نا  ). إسرءيلنور  (،  ق  ب
املقابل لغابة آشور وأرضها    ) اجملد(حيرق ويلتهم شوك آشور وحسكها يف يوم واحد، كما يدمر يهوه            

إنّ ). 18-16: 10إشعيا  ( ميكن حىت لولد أن حيصيها       حيثتكون األشجار املتبقية قليلة للغاية      . املثمرة
، حزقيالرسالة األمثولة، اليت تردد صدى انتصار يهوه، يف ليلة واحدة، على اجليش اآلشوري يف قصة                

 ).12: 2؛ املزامري 20: 10إشعيا ( ستتعلّم أن تؤمن بالرب إسرءيلبقية : وصرحية
ـًاهوه وهو يرتاح عن أورشليم وضد آشور عقا       يرسـم إشعيا رؤيته لغضب ي      ] الربألن  : [ هلا ب

. إن اإلثبات هو األساس لالهوت، وليس التاريخ      ). 22: 10إشعيا   (»قضـى بفنائهم وقضاؤه عادل    «
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من قطع األرز العظيم للبنان إىل القرمة امليتة        ] بدًءا[فالقضـاء، الـذي يفيض استقامة يقود الشاعر         
ـ . لسـاللة داود   ول موتيفات البعث شجرة املوت هذه إىل برعم ناتش وغصن ينمو من جذوره             حت

ُيشخصن الربعم والغصن يف توسع النشيد مع       . ، عندما ترتد أورشليم وتناشد يهوه     )1: 11إشـعيا   (
ـًاعجي«الـوالدة الوشـيكة للطفـل عمانوئيل، الذي سيكون امسه             »ًرا قدي ـًاإهل« و »امشًري« و »ب

ـًـا  أبد ـًـا بأ«و إنّ ترديد هذا الطفل يف جماز احلياة اجلديدة        ). 7-2: 9إشعيا   (»أمري السالم « و »ي
للقـرمة امليـتة يقدم شخصية امللك اإلهلي الذي تعاد والدته يف التواضع بوصفه مثال التقوى، حيث                 

 : إىل الفردوستعيدنا هبات روحه الثماين
نة، وروح املشورة والقوة، وروح معرفة يهوه وخمافته،         ويستقر عليه روح يهوه، روح احلكمة والفط       

 ).3-2: 11إشعيا (وتكون مسرته يف تقوى يهوه 

. إسرءيلحيمـل امللـك املخلّص، بوصفه مثال التقوى، آيات كل شخصيات اخلالص يف تاريخ               
ـًـا خال بعدل إنه يقضي   .  للجـيل الضـائع، ال حيكـم مبا يرى ويسمع، بل بالعدل واالستقامة             ف

بتنصيب شخصية ملكه، وبإعادة إقامة عدالة الرمحة،       ). 6-4: 11إشعيا  (للمساكني، وبائسي األرض    
 :جمموعة ثُمانية مضاعفة ُتقدم آيات امللكوت: يلجأ إشعيا إىل رؤية الفردوس بوصفه هدف عمله

ن معلوف  فيسكن الذئب مع احلمل، ويربض النمر إىل جوار اجلدي، ويتآلف العجل واألسد وكل حيوا             
ـًام ـًا؛ ويسوقها مجي  ع ـًاترعى البقرة والدب م   .  صيب صغري  ع ، ويربض أوالدمها متجاورين، ويأكل     ع

عند جحر الصل، وميد الفطيم يده إىل وكر األفعى          ) أمان(األسد التنب كالثور، ويلعب الرضيع يف        
 ).8-6: 11إشعيا (

إنّ . تعود األرض إىل سالم اخللق، ممتلئة بالفهم      هبذه الرؤية، ُيزال العنف عن جبل يهوه القدوس و        
ـًا شع إسرءيلمـا يكمن يف ثيمات بعث األنبياء هو أنه مثلما كان             ـًا خائ ب  وأورشليم ليست مدينة   ب

يف النغم اخلتامي   .  ال ميكن أن يرتاح    الرب. جيب أن يبدأ من جديد    . ، فإنّ اخللق هو خلق خائب     الرب
إنّ رؤيته حتول   . يعود إشعيا إىل هذا النشيد، مستعمالً لغة نسيان املاضي واخللق اجلديد          مـن عمله،    

 : معاناة ودموعمن دون  »أرض جديدة« و»مساء جديدة«عامله إىل 
ـًاها أنا أخلق مساوات جديدة وأر   جديدة، متحو ذكر األوىل فال تعود ختطر على بال إمنا افرحوا وابتهجوا ض

ـًاد مبا أنا خالقه فها أنا أخلق أورشليم هبجة، وشعبها فر          إىل األب  وأبتهج بأورشليم واغتبط بشعيب، وال     . ح
 ).19-17: 65إشعيا (يعود ُيسمع فيها صوت بكاء أو حنيب 

يف األبـيات اخلتامّية من هذا النشيد، كما يف قسم يهوه يف امليثاق اجلديد إلرميا، الذي ينقح وعد        
2: 9انظر التكوين   (شعيا إىل سفر التكوين ليعكس الرعب الذي ساد منذ الطوفان           يهوه لنوح، يلجأ إ   

 :يلخص إشعيا بشكل واضح نشيده اخلاص عن الشجرة). 
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ـًاال يبنون بيو   ـًا ليأيت آخر فيسكن فيها، وال يغرسون كرو        ت  ليجنيها آخر، ألن أيام شعيب تكون       م
 ًدافهم لن يتعبوا باطالً وال تنجب نساؤهم أوال        . يهممديدة كأيام الشجر ويتمتع خمتارّي بعمل أيد       

وقبل أن يدعوا أستجيب، وفيما هم      . للرعب، ألهنم يكونون ذرية مباركي يهوه، ويتبارك أوالدهم معهم        
ـًاويرعى الذئب واحلمل م   . يتكلمون أنصت إليهم   . ، ويأكل األسد التنب كالبقر، وتأكل احلية التراب       ع
 ).9-6؛ انظر 25-22: 65إشعيا (ون يف كل جبل قدسي، يقول يهوه ال يؤذون وال يهلك

إنّ البقية احملولة   . يف اإلصحاح األخري، يتعامل إشعيا مع الرعب الذي ولد يف ظله األبناء منذ نوح             
إنّ مساءه اجلديدة وعامله    .  هي حله؛ بشرية تعلمت يف النهاية ما مل تفهمه يف قصة اجلنة            إسرءيلمـن   

ـًا، بأسـده الذي يأكل التنب وثعبانه الذي يلتهم التراب، مل يعد مقسو            اجلديـد   بني العامل املتعايل    م
ـًاإنّ حكم يهوه على العامل يكون مرتب      . للسماء والعامل الدنيوي للرعب البشري      »أمري السالم « ب ط

املتواضع «وه إىل تنتمي البشرية املفعمة بروح يه  ). 7-6: 9إشعيا  (الطفـل عمانوئـيل يف سفر إشعيا        
 ).2-1: 66إشعيا  (»املنسحق الروح، الذي يرتعد من كلميت
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 حرب مقّدسة) 1/ 3

كما يف أسطورة امللك الصاحل،     ). حرب مقّدسة (يف أدب الشـرق األدىن القدمي، كل حرب هي          
، فإنّ املهمة األوىل للملك هي أن       )21، رقم   2امللحق   ()رقيم ميشع (املصّورة بشكل واضح للغاية يف      

 يف سفري صموئيل    داوديتمحور خط احلبكة املركزي لسردية شاول و      . يتـبع إهله يف احلرب املقّدسة     
يف سفر املزامري، ). 8؛ صموئيل الثاين 15مثال ذلك صموئيل األول (حـول ثـيمات احلرب املقّدسة    

ـًاتكون شخصية املسيح هي دو     ويف العهد  ). 20؛  18؛ املزامري   2مثال ذلك املزامري    ( احملارب املقدس    م
ة الثقيلة للملك يف احلرب، كاملخلص واملسيح وابن        رافياجلديد، ال ُتمنح شخصية يسوع األلقاب اخل      

ـًا فحسـب، بل يكون بناء قصته أي       الـرب  ف  وقضائه بوصفه هد   الرب حول ملكوت    ًرا متمحو ض
خيتم العهد اجلديد على حنو مالئم بإشارات إىل املعركة النهائية بني قوى اخلري وقوى              . احلرب املقدسة 

الرؤيا ( يف احلرب املقدسة يف هرجمدون       » السبع الربكؤوس غضب   «الشر اليت ُتحسم عندما ُتسكب      
ـًاال يوجـد أدب أكـثر اهتما      ). 1-20: 16 ؛ وال توجد   الكتابمن   باحلرب املقّدسة وإله اجليوش      م

شخصـية أكثر مركزية للحرب املقدسة من شخصية املسيح كما يعرب عنها يف قصص يسوع وداود                
فالدور املسيحاين للملك يف ثيمة احلرب املقدسة الكتابية له جذوره النهائية يف امليثولوجيا  . حزقـيال و

 فيها امللك اإلهلي العامل من خالل انتصاره        إنه يردد أسطورة مردوك، اليت خيلق     . الشرق أدنوية القدمية  
إنّ حروب املسيح، اليت تردد صدى ترنيمات النصر املصرية للمملكة          . عـلى تـنني العماء، تيامات     

 آلشور ومردوك، إمنا هتدف إىل وضع العامل كله         ًدااجلديدة ومديح امللك اآلشوري والبابلي بوصفه عب      
ـًاإنه أي . الربليقة اليت قصدها    حتت الرعاية اإلهلية، واستعادة اخل      على الدور   ًدا شدي ًدا يعتمد اعتما  ض

 على الدوام   ًزااملـثايل لـلملك الصـاحل، الذي يزجه إهله يف املعركة فيهلك العدو بأمر من اإلله معز                
ـًاملكو ـًا يوتوب ت ـًا أبد ي كية لإلله احملتضر واملبعوث إنه متركز يف األسطورة املل.  حتت الرعاية اإلهلية  ي
ـًاح  .، يضمن دورة اخلصب الفصلية وانتصار احلياة على املوتي
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.  العرباين هذه الثيمات الثالث بصياغة سردية حلقية للخلق والفناء، والربكة واللعنة           الكتابيتـبىن   
إنّ الثيمة  . اء كنعان  هدف البشرية اجلديدة للحلول حمل األجانب، الذين ميثلهم أنبي         إسـرءيل ُيعطـى   

الـترديدية للميـثاق الذي يعكس البنية االجتماعّية والسياسّية القدمية للسيد وتابعه وتطالب بالوالء              
 القدمي، الذي ينتهي بدمار السامرة على يد        إسرءيلالشخصي والطاعة تطّور القصة املأساوية لسقوط       
 ًدا هذه السلسلة السردية مصاغة كقصة ال تنتهي أب        .شلمنّصر وأورشليم على يد نبوخذنّصر بأمر يهوه      

] قدوة[لإلخفـاق البشـري، ُتقدم فيها شخصية املسيح على حنٍو متكرر، كما يف املزامري، كنموذج                
 .شخصية مثالية ألجل اقتداء القارىء: للتقوى الشخصي

 الربُخلق يف صورة ) 1/ 1/ 3
فاخلالق يسمي  .  العامل يف هيئة أيام األسبوع السبعة      ، ُيشكل )3: 2-1: 1التكوين  (يف قصـة اخللق     

 يف  الربينتهي اخللق يف اليوم السادس ويستريح       . ويرّتـب األرض والبحر والسماء من عماء أصلي       
ـًاتفـترض القصة خل   . الـيوم السـابع    ـًا رعو ق فالنور ُيصنع بكلمة، يفصل عن الظلمة ويرتبان       . ي

البحر يوضع يف مكانه    . سم املياه إىل فوق وحتت مساء صنعت مبطرقة خفية        تق. بوصفهما النهار والليل  
األنوار توضع يف السماء، الشمس والقمر للتحكم بالليل والنهار؛ والنجوم          . واألرض تؤمر بأن ختضرّ   

 عمل األسبوع، يرى ما يفعله      الربعندما يستعرض   .وحتديد الفصول ] الفاالت[لـتأمني الطوالـع     
تتوج أفعال  . يدخل اإليقاع اهلادىء القصة   .  قبل أن يستمّر إىل اليوم التايل ويتابع مهمته        اويدعوه خريً 

 السبعة اليت تتصف باألعجوبة واخلري يف اليوم السادس مبأثرة هنائية إلكمال النظام املتقن البناء               الـرب 
اء الفردية واجلموع، ُيرسم    يف ستة آيات قصار، مبزيج غري مؤكد وضعيف من األمس         . هلذا العامل اجلديد  

 : استراحة سبتهالرباملخطط الذي مبوجبه سيقضي 
لنصنع اإلنسان على صورتنا، كمثالنا، فيتسلط على مسك البحر وعلى طري السماء وعلى األرض، وعلى                

 وأنثى  ًراذك. خلقه الرب اإلنسان على صورته، على صورة        الربفخلق  ". كل زاحف يزحف عليها   
وتسلطوا على مسك البحر    . أمثروا وتكاثروا وامألوا األرض وأخضعوها    :  قائالً هلم  الربوباركهم  . لقهمخ

إين قد أعطيكم كل أصناف البقول      : وعلى طري السماء وعلى كل حيوان يتحّرك على األرض مث قال هلم           
ـًااملبزرة املنتشرة على كل سطح األرض، وكل شجر مثمر مبزر، لتكون لكم طعا             أماالعشب األخضر  . م

ـًافقد جعلته طعا   .  لكل من وحوش األرض وطيور السماء واحليوانات الزاحفة، ولكل ما فيه نسمة حياة             م
مث جاء مساء أعقبه صباح فكان اليوم السادس         . ًدا ما خلقه فاستحسنه ج    الربورأى  . وهكذا كان 

 ).31-26: 1التكوين (

. ]1[فَُيرباخخيلق كل منهما اآلخر على صورته ليست فكرة جديدة على           إنّ فكرة أنّ البشر واآلهلة      
متضمن قبلئٍذ يف   . إهنا جماز من األدب الشرق األدنوي القدمي      . إهنـا ثـيمة مركزية للسردية الكتابية      
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ق إله الشمس رع، اليت خل     (remet) ودموع   (romet) املصري املبكر على جوهر البشر       رايفاللعـب اخل  
 .]2[منها اجلنس البشري

إنـه ُيعكـس يف التصـويرات اآلشورية للملك يف املعركة، الذي حياكي آشور املتعايل يف عربته                 
ـًاميكن أن يكون موتيف تشابه البشر واآلهلة مألو       . احلربـية  ـًا وهتكم ف فهو .  يف أدب العامل القدمي    ي

إنه أساس لكل من    . ت يف هيئة رجال ونساء    ُيستحضر من خالل النحت وتشكيل صور اآلهلة واآلهلا       
فالعامل اإلهلي يقدم إمكانية وجود نظام مثايل وطوباوي كنقد للعامل          . النظرية السياسية وعلم األخالق   

ـًااملعـروف فعل   ـًاجيد حكم القانون واحلكمة تلخي    . ي يف صياغة مدونات القوانني الناظمة     ] له [ص
 اليت يعطيها من خالل الناطق بامسه،       الربها بوصفها كلمات وأوامر     إذ جيري تقدمي  . للحياة الصاحلة 

ـًاهدفها الواضح دو  .  موسى على جبل سيناء    مّنمو ومحورايب أ  -كان أور أ سـواء   هو إقامة العدل    م
يف كل مكان من األدب القدمي، يستعمل الدور املثايل للملك بوصفه           . ]3[ونـبذ الشّر والعنف والرتاع    

ـًـا حاك ـ  م ـًا متواض ـ  ع ـًا وحام  وممثالً للشعب النتقاد وحتدي اإلساءات يف احلكم مع التمسك       ي
 للغاية يف هذا    ًدا سائ ًراإنّ جماز املتعايل، الذي يعطي اإلهلي دو      . باالسـتقامة والقيم يف العصور القدمية     

ـًااألدب، جيعـل مـن وظيفته األولية مقيا         عن الكهنة الذين    ًدامل احلقيقي، بعي  فآهلة العا .  لإلنسانّية س
هو سؤال من الصعب أن يكون      ) من خيلق من؟  . (يعـبدوهنم، يكونـون صـامتني بشكل شبه دائم        

ـًاحدي ـًالقد كان، يف احلقيقة، موضو    . ث يظهر .  خضع لكثري من النقاش يف األدب اإلغريقي القدمي        ع
ومع ذلك، يكون يف    .  النقدي على سطح نّصه     أعظـم كماله عندما يطفو هذا الفهم الذايت        الكـتاب 

 .أضعف حاالته واألكثر خطورة عندما خيلق إهله على حنٍو مغر ويعّرفه يف صورة مؤلفه
يف اإلصحاح االفتتاحي من سفر التكوين يفتتح       )  وشبهه الربيف صورة   (إنّ خلق اجلنس البشري     

. على رحلتها الطويلة  ] املُلك[سسة امللكية   سلسلة من القصص، اليت تضع نقد اخلماسية للبشرية وملؤ        
يف التقدمي األول من هذه التقدميات الثالثة، فإنّ املثالية األفالطونّية الضمنية لتهكم القصة من البشرية               

 ميكنه أن حيكم العامل،يف حني       خيلق اجلنس البشري على صورته لكي      الرباحملاكـية للرب قد جعلت      
 وأنثى، ًراأما وقد جعل ملكه ذك). 16: 115انظر املزامري  ؛  28-26: 1ن  الـتكوي (يـرتاح يف مسائـه      

إنه أب متكرب، هذا    . ألجلهما وألجل كل احليوانات   : يـباركهما باخلصب ومينحهما النباتات للطعام     
ـًامثله متا : يف صورته «اإلله الذي صنع البشر       إنّ صدى ترديد القصة لصدى أسطورة نركيسوس      . »م

)Narcissus (      ـًابالتأكيد جيب على القارىء أن يدخل شي      . ]4[يسـمح للمرء بأن يتنبأ باملأساة القادمة  ئ
ـًاحس« كان امن الشك يف إعالن األب هذا أنّ ما صنعه أخًري  !.»ًدا جن
م البشر  إشعيا الطوباوية لوصف حك   ) Vegetarianism(على حنٍو مشابه، إنّ إعادة استعمال نباتوية        

ـًاتؤكد نظا ) 8-6: 11؛ انظر إشعيا    30-29: 1التكوين  (عنف  من دون   عـلى العامل     ـًا   م  ليس هش
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ـًـا متا  (كان أتباع عبادة أورفيوس. ، بـل هو انفتاح جلي على خط احلبكة القادم للقصة الكربى         م
Orpheus (        مل يكن رفضهم أكل حلم     . ريني، نباتيني يف العـامل اهللنسيت، على سبيل املثال، مثل الفيثاغو

ـًافقد كانوا أي  .  فقط إىل اعتقادات خبلود الروح     ًدااحلـيوانات مستن    مصممني على رفض العبادة     ض
القائمة للتضحية احليوانية، اليت كان فيها البشر يأكلون اللحم اللذيذ يف حني يأكل اآلهلة العظام، كما                

عندما يوقف  . إهلها الدهن واألحشاء لوجباته   ] اخلمسة االوىل، ز م    الكتابأسفار  [تعطـي اخلماسية    
 عملـه، وقد خلق البشرية بشكل هنائي يف دور امللك حلكم العامل الذي صنعه، ليقضي سبته                 الـرب 

 يف مسائه   الرب، فإن قلق القارىء وتوجسه جيب أن يتحوال إىل إنذار، إذا استراح             )3-1: 2التكوين  (
يتحول اخلط السردي أوالً إىل سردية اجلنة بثيمة خصبها الرعوية،          . الرب لنائبه الشبيه ب   وتـرك العامل  

 .القصرية العمر، ثيمة بركات اخلصب وثيمة املعرفة املغرِّبة للفانني املخلوقني يف صورة اخلالدين
 الرب هبـذا التصـوير املـلخص للبشرية، تفتتح قصة اخللق سلسلة طويلة من السردية اليت تصنع             

ـًا والبشر ضد     اخلالق قد فكر أنّ البشرية ميكن أن الربمل يكن .  يف تنافس على التفوق  بعضهما بعض
إنّ قصة جنة يهوه،    . ترغـب يف أن تكـون مثله وأن تقرر بشكل مستقل ما هو اخلري وما هو الشر                

تبدأ األمثولة  ). 24: 3-4: 2التكوين  (د  املؤطـرة عند اخللق، تقدم حكاية باراديغمية للفردوس املفقو        
ـًابيهوه اخلزاف الذي يشكل كائ     ـًا بشر ن ـًامضي. >ءَدَمْه<من التراب   > ءَدم <ي  َنفَسه اخلاص،   ف

ـًارو«فـيجعله    ـًايزرع بستا ). 7: 2التكوين  (»  حّية ح  بأشجار مجيلة وبأشجار بكل ما هو صاحل      ن
). 15: 2التكوين  (» حافظها] و. . [خادمها  «طر يف البستان ليكون     هذا الرمز للبشرية يؤ   . لألكـل 

زوج أم كل   : ةرافيان للملك الصاحل، اللذان يوجدان يف حكاية سرغون اخل        خرافيُيسـند إليه دوران     
كل «إنّ شخصية امللك الصاحل هذه تنضم اآلن إىل         ). 1، رقم   2امللحق  (األحياء وبستاين والد عشتار     

29: 1التكوين ( من قصة اخللق، أعطيت له غذاًء  »كل نبات أخضر] و. . [ مبذرة يف مثارها شجرة

ـًاحس« أنه كان    الربيف اخللـق الكامل، الذي رأى       ) 30- خيضع إطار  ). 31: 1التكوين  (» ًدا ج ن
ة واألشجار ، المتحان مقّدر له الفشل، عندما تقدم االستثناءات الفردي "البشرية"املشـهد، بطلـنا،   

من دون أن يعرف اخلري وال الشّر، كل        . احملـرمة إىل هـذا الرمز للجنس البشري الربيء لكي مييزها          
مثة شيء واحد فقط جيب أال يؤكل، ألنه سيجلب         . شيء ميكن أن يؤكل حبرية من أي من األشجار        

ـًاألنك يوم تأكل منها ستموت مو     «مثرة شجرة معرفة اخلري والشر،      : املـوت  مضاعفة توكيدية  ( »ت
 ).17: 2التكوين : َتمْوْت> ُمْت<ميوت؛ = > ُمْت<] العربي[للفعل 

 عندما يعترف يهوه أنه ليس من صاحل الكائن         ًدايؤجـل االمتحان ويزداد خط القصة اجلديد تعقي       
واحد يشبه الشخص الذي صنعه بوصفه      ]: له[فيشرع يف خلق رفيق     . وحدهالبشـري أن يكـون      

يشكّل يهوه خملوقات أخرى من التراب      ) الربصورة  ( توسيع مثري لالهتمام ملوضوعة      يف. ُبسـتانيه 
عندما جيري إحضار كل خملوق حّي بدوره من قبل يهوه ليعرف ماذا            . مثـلما شكّل املخلوق األول    
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ومع ذلك، ال حيكم على واحد منها بأنه يشبهه         . سـيطلق علـيهم، يسمي الشخص كل احليوانات       
ـًـا متا إذ يأخذ جزًءا من    . وقـد أخفق يف حماولته األوىل، يلجأ يهوه إىل طريقة البستاين للتكاثر           . م

ـًاالشـخص، ضل   إهنا . إنّ النشيد الذي ينشده آدم خيرب القارىء عن جناح يهوه         . ، وحيوله إىل امرأة   ع
 :إيروتيكية لطيفة تزيل كل الوحشة عن املشهد

ألهنا من  > إشه<) امرأة( عظامي وحلم من حلمي؛ فهي تدعى        هذه اآلن عظم من   ! اوأخًري: فقال آدم 
 ًدا واح ًداهلذا، فإنّ الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويصريان جس          .  أُخذت >ْيشِإ<امرىء  

 ).24-23: 2التكوين (

ـًاخيـرب القارىء، الذي يرتبط خطاب       الرجل   قبلئٍذ بلعب املشهد التايل على الرباءة والسذاجة، أنّ        ي
تعود القصة إىل امتحان    ). 24: 2التكوين  ( عاريني لكنهما مل يكونا يشعران باخلجل        اوزوجـته كان  

من كل هبائم > عروميم<إنه األذكى  : >عروم<يوصف الثعبان بتورية لفظية على كلمة عاٍر        . يهوه
ـًا لكونه لبي  ًرانظ. احلقـل  ـًامغو بوصفه    عن الرباءة، يأخذ دوره    ًدا وبالتايل، بعي  ب منذ البدء يوحي   . ي

ـًاأح: فسألت احلية املرأة  «]: اإليقاع يف أحبولة أو شرك، ع ح      [خطابـه باالحتبال      الرب أمركما   ق
؟ عندما تصححه املرأة، متحمسة لتقدمي األمر       )1: 2التكوين  (» أال تـأكال مـن شجر اجلنة مجيعها؟       

. »والحىت تلمساه لكي ال متوتا    «الساذجة لطاعتها اإلرادية     جواهبا بالرهبة    فالذي أصدره يهوه، تغل   
فالثعبان يتكلم إليها مبنظور    .  اآلن لدعم فصل مستويات فهم القصة      ًدايكـون الثعـبان الذكي مستع     

ـًافنائيتها الضمنية سل   إذ مييز اخلطر اآلين عن هنائية املوت، يشجعها على البحث عن األلوهية، مثل             .ف
 :ضع املعرفة يف مرتبة أعلى من احلياة ذاهتافاوست الذي ي

 يعرف أنه حني تأكالن من مثر هذه الشجرة تنفتح أعينكما فتصريان مثله، قادرين              الربلن متوتا، بل إنّ     
 ).5-4: 3التكوين (على التمييز بني اخلري والشر 

، الرب، مثل   الربورة  إهنا، وقد ُصنعت على ص    . ُتقـدم استجابة املرأة مبزيج من التمّرد والعجرفة       
رأت أنّ الشجرة لذيذة للمأكل ومبهجة للعني ومرغوبة جلعل اإلنسان          «. سـترى بنفسها ما هو خري     

ـًاحكي ـًاإهنا ستكون مل  .  قطفتها هي وزوجها وأكالها    »م أو، . ، يقرر ما هو اخلري وما هو الشرّ       ك
ـًاف اآلن الشر أيعلى حنٍو متبادل، لكوهنا مل تعرف سوى اخلري، ستعر  .ض

فانفتحت للحال أعينهما،   : يف خـتام مشـهده، خياطب الراوي القارىء مباشرةً بسخرية القصة          
الذي منحهما إياه   > عاروميم<إىل حٍد كبري بسبب الذكاء      > عروم<وأدركـا أهنمـا عـريانان       

ين من أوراق تني    فعلى الفور، خيفيان ما تعلماه بصنع مئزر      . تسـتمر السخرية  ! اإلصـغاء إىل احلـية    
ـًاعريا«لقد استعمل أيوب هذه املعرفة نفسها       . البستان ـًا خرجت من بطن أمي وعريا     ن  أعود إىل   ن
ـًا، تعلي ًدايعرض املشهد التايل، املقتضب ج    ). 21: 1أيوب  (رمًزا للحكمة   » هناك ـًا تفسري ق يقوم . ي

ـًاوهي عبارة يف حني ميكن فهمها متا      ،  »عند هبوب ريح النهار   «يهـوه جبولة يف البستان        على أهنا   م
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يتوارى . تشـري إىل نسيم بعد الظهر فهي متتلك املعاين اإلضافية للفرصة اليت يتعني اقتناصها أو تضيع               
ـًاعندما يناديه يهوه، يشرح الرجل أنه عندما مسع صوت يهوه، كان خائ           . الـرجل وزوجـته عنه      ف

، بداية احلكمة يف سفر األمثال وسفر املزامري، فإهنما،         الرباخلوف من   ن  من دو بسـبب عريه فاختبأ     
ـًـا خال ـًايترك القارىء هن  .  أليوب، خائفان من عريهما    ف  للتساؤل، مع إشعيا، عما إذا كانا، ومها        ب

. ا على الفهم   لعبه ًداال تترك القصة أب   . اللـذان مل يعرفا سوى اخلري، سيتعلمان أن مييزا اخلري من الشر           
. هل أكلتما من الشجرة اليت أمرتكما بأال تأكال منها؟   : حياول يهوه أن يضع السؤال يف مركز امتحانه       

تقوم . إهنا املرأة اليت جعلتها رفيقة يل     : بـدالً من اإلجابة، فإن الرجل يشي باليت ُصنعت على صورته          
ـًاهكذا متا ). 13-11: 3التكوين  (] فأكلت[أغوتين احلية   : هـي بدورها بتمرير التهمة إىل احلية       ، م

إنّ احلية، اليت أغوت املرأة بأكل مثرة املوت،        . ترتل اللعنات مع عدالة اجلزاء، ماحنة إيامها املعرفة بالشر        
إنّ نسل  . ، كما يصبح اجلنس البشري واحلية عدوين أبديني       )صورة فنائية البشر  (ستأكل اآلن التراب    

، إشارة إىل يعقوب )15: 3التكوين (» سوف يلدغ عقبها  «سل احلية    ون »سوف يسحق رأسها  «املرأة  
أخيه ليسرق حقه بوصفه أكرب    ) عقب(على حنٍو مشابه، الذي تقبض يده على        ) الذكي(> يعقـب <

ـ  ـًاس على حنٍو أقل مباشرة، تشري إىل إذالل األعداء        ). 26: 25التكوين  ( وذلك حىت من رحم أمه       ن
 ).52: 89املزامري  (الذي يعّيرون خطوات املسيح

يف لعـنة يهوه للمرأة، تستبدل بركة اخلصب ومساواهتا مع زوجها مبجاز احملاكمة واملعاناة، هناية               
فاملرأة ُيقدر هلا أن تكون ممزقة بني الرغبة يف أن تتوحد مع زوجها             . الوحـدة التعاونية مللكوت يهوه    

ما واحد، بل ُيغّربان عن طريق األمل       ال يعود االثنان كأهن   . ُيعكـس مـثال الفردوس    . وأمل املخـاض  
ـًايلعن يهوه األرض، ملتف   . تقـوم عالقـتهما على إمكانية امللك كطاغية       . والرغـبة  .  إىل اإلنسان  ت

ـًاالشقاء هو قدره حىت يعود مي     . فنباتات الصحراء ستنمو    ًداإنّ القصة، وقد بنت مشه    .  إىل األرض  ت
، ختتم على موتيفات التناقض عندما يسمي آدم زوجته حواء          مـن األمل واالغـتراب والعقم واملوت      

إنه نعت آهله   ). 20: 3التكوين   (»ألهنا أصبحت أم كل األحياء    «،  ")األم"باللغة األكادية   : >َحَواه<
لقب حتمله اآلهلتان األكاديتان مامي وعشتار، وحتمله إنانا وأشريا         –اخلصـب، الـذي ميجد احلياة،     

 .]5[أوغاريت] عشتار[
ليخدم «إنّ آدم، الـذي ال يـزال يف دور املزارع واخلادم لألرض امللعونة اآلن، ُيرسل من اجلنة                  

ـًا، راب )ب23: 3التكوين   (»األرض اليت أخذها من هناك     وهابيل ] قابيل[ قصة اجلنة بسردية قايني      ط
 ليثبتوا فنائيتهم، اليت    طريقه إىل شجرة احلياة   ] املالئكة احلارسون [يسد الكروبيم   . املوازيـة اليت تليها   

ختتم القصة يف تنافر وتنبؤ عندما تترك الكائنات البشرية األوىل اجلنة           . تشـترط فكرة اخللود املستحيلة    
إنّ البشرية، وقد ُوضعت يف حديقة الفردوس       . ألجل مستقبلهم وهو طريق يبعدهم عن شجرة احلياة       

 يف املستقبل األرض اليت تتدفق      إسرءيلى  ، عندما ُيعط  )15: 2التكوين  (خلدمـتها واإلشـراف عليها      
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 عنهم بصفتهم،   حزقياليتكلم  ). 24-23: 3التكوين  (باحلليب والعسل، يطرد اآلن ويرسل إىل املنفى        
؛ انظر  16: 28 حزقيال(احلارسون  ] املالئكة[، يبعدهم   الربمثل لوسيفر والساقطني، مرميني من جبل       

6 :1-4.( 
 فحبلت وولدت   »عرف زوجته «فآدم  .  آخر للجنس البشري   ًراة قايني وهابيل منظو   تعـرض قص  

ـًااب 1: 4التكوين   (»رجالً من عند يهوه   > قنييت<ألنين اقتنيُت   «؛  )املخلوق> قيني<( أمسته قايني    ن

إنّ . يف قصته ) اإلنسان(إنّ قايني، املخلوق، هو رمز لكل إنسان، مثلما كان آدم           ). 2-1: 21؛ انظر   
بطالن، > ِهِبل<(يولد، أخ ينم امسه اإلحيائي، هابيل       . الربقصـة قـايني هي مرآة لكافّة خملوقات         

ة للموت  ئإنّ قصة حياته يتعني أن تكون مهي      . على حنٍو مشابه، عن دور لكل إنسان      ) غـرور، سدمي  
ـًايف حني يكون هابيل راع    ). 1: 1انظـر اجلامعة    (  »خادم األرض « آدم،   ، يكون قايني، مثل أبيه،    ي

 .ويف هذا الدور توّرط حبكة القصة قارئها
ـًاُيتبّنى ظاهر القصة سري    جيب على  كان  حول ما إذا    :  يف خطاب حول التضحية وطهارة القلب      ع

ـًا من خالل اإلضحية؟، فار    الرب حياول التأثري يف سلوك      واملـرء أن يعـيش باستقامة أ        املطالب  ض
مع ذلك، ينبغي أال    . ]6[قضية الهوتية جيدة يف أي وقت     ] هي[لقي اهلبة، و  بشـكل حـاذق على مت     

كل قايني هو أول    . يقبل يهوه تقوى هابيل ويرفض تقوى قايني      . نـتجاهل املعـاين اإلضافية للقصة     
ـًاقربا[ويقدمه  ) 23: 3التكوين  (األحياء الذين ولدهتم حواء، يأخذ نتاج األرض اليت لعنها يهوه            مع ]. ن

 يصف فيه التضحية ببكر     ًدا مستقبالً واع  الـك، فإنّ االبن األصغر يضحي ببكر أول قطيعه مستثريً         ذ
يف حني يتخذ هابيل    ). 19: 34؛ انظر اخلروج    16-1: 13اخلروج  ( بوصفه ينتمي إىل يهوه      إسـرءيل 

فيض باحلليب والعسل، فإن     املستقبل، وريث األرض املوعودة، األرض املباركة اليت ت        إسـرءيل دور  
ـًاقـايني، خادم األرض اليت لعنها يهوه حيفظ مستقبل كنعان ضمن   مثل آدم أبيه، وإمساعيل وعيسو . ي

إنّ تفضيل يهوه قربان هابيل     . املستقبل، سُيطرد كنعان من األرض كما هو قدر قايني يف هذه القصة           
ـًاصغر س على قربان قايني حيدد اجتاه اخلط القصصي لإلخوة األ         املولودين [ الذين يطيحون باألبكار     ن

، هـذا اخلـط القصصي الذي يأخذ مركزه الدرامي ونقطة انعطافه عندما خيطط عيسو املرحَّل                ]أوالً
ختتم القصة عندما يتوجب على عيسو البكر، مثل قايني وإمساعيل من       . ]7[)41: 27التكوين  (ه  يلقتل أخ 

ـًاقبله، أن جيد مسك  ).39: 27؛ 28: 27انظر التكوين (لقفر  يف ان
ـًا أال يشرق وجهك فر    الـو فعلت خريً   « هل . ؟ًراولكن ماذا لو فعلت ش    ). 7: 4التكوين   (»ح

ينفتح . خيتار قايني الشر بدرجة كبرية ويقتل أخاه هابيل       . تعلّـم ابن آدم هذا أن مييز اخلري من الشر؟         
. ني أين أخوه؟، فيفتح قايني مركز القصة بسؤال مضاد        يسأل يهوه قاي  . مشهد جديد وخطاب جديد   

أحارس أنا  « إىل األذهان أصداء الدور املزدوج كعبد وُبستاين، يسأل قايني، راعي األرض،             ًدامعـي 



 
 

 

221

على العكس من تقبل األرض املمنت لدم بعل اخلصب، فإن أرض آدم ). 9: 4الـتكوين    (»ألخـي؟ 
ينادي صوت دم أخيه إىل     .  الذي سفكه قايني وال تستطيع أن تتقبله       القفرة القاحلة امللعونة تبتلع الدم    

ـًافاألرض امللعونة ساب  . يهـوه مـن حتت األرض       عن ًدا طريًداشري« تلعن قايني اآلن، جاعلة إّياه ق
، اليائس أمام كل    ]اهلارب من العدالة، ع ح    [مع قدر اآلبق    ). 14،  12: 4التكوين   (»وجـه األرض  
إنه الشرير يف أمثولة أليفاز اليت      . قتله، يلقى قايني، القاتل، عقوبته بشكل أقسى مما ينبغي        مـن جيده لي   

 .الربتقدم كجواب على غضب أيوب من 
يضج صوت مرعب يف أذنيه، ويف      .  كل أيام حياته، ومعدودة هي سنوات اجلائر       ـًايتلوى الشرير أمل  

ـًايهيم حب . ن الظلمات، ومصريه اهلالك بالسيف    أوان السالم يفاجئه املخرب ال يأمل الرجوع م         عن  ث
ـًالقمة العيش، وهو يعلم أن يوم الظلمة آٍت وشي          يرهبه الضيق والضنك، ويطغيان عليه كملك      . ك

ـًاألنه هّز قبضته متحد. متأهب للحرب  ).25-20: 15أيوب (، وعلى القدير يتجرب الرب ي

ـًايـبكي قايني، يف رعبه، للرب طل       ـًا للرمحة وتلقى دموع توبته جوا     ب إنّ يهوه، الذي يقسم    . ب
إنه . األخ الذي رفضه قايني   ) حافظ(سـبع مـرات باالنتقام من كل من سيأخذ زوجته، يقبل دور             

مثل مفتدي إشعيا، يصف قايني بدالً من هابيل بأنه الذي ينتمي إىل يهوه          . يشـرف حىت على القاتل    
يأخذ ). التيه، التشرد (> نود<يذهب قايني ليسكن يف أرض      ).5: 44عيا  ؛ انظر إش  15: 4التكوين  (

مع . ]8[)5: 9؛ التكوين   13: 9املزامري  (، الذي ال ينسى صرخة املبتلني؟       )املنـتقم للدم  (يهـوه دور    
ـًاذلـك، فـإنّ سليل قايني، المك، يتصارع مع يهوه، خمتت           المك، : إنه، أي .  قصة أصل البدو   م

ـًاسينتقم منه سب  . وسبعني مرة، وهو قَسم ميّهد لليوم الذي سيأيت عندما يندم يهوه على خلقهع

 منو ثيمة) 2/ 1/ 3
ُتربط قصتا آدم وقايني بقصة أصل خمتلفة تصف االنتقال بني رواية اخللق وقصة الطوفان من خالل                

 يكون مبقدور التتابع    حيثُيستبدل هابيل بابن جديد، شيث،      . من آدم إىل نوح   ] ميتد[تاريخ أنسايب   
يف األنسابية التالية   ). 3: 5؛  25: 4التكوين  ( عرب االبن األصغر     ااألنسايب، وشرعية حكم آدم، أن يسري     

ـًا تتاب الربيف صورة   ] املخلوقة[يستعمل موتيف البشرية     من األب إىل االبن، من آدم إىل       ] خالفة [ع
بتقدمي هذا املوتيف ضمن أنسابية، يضفي      .  اجلميع إىل) الصورة(شـيث وعلى حنٍو مستمر كما مترر        

حيكم عامله  ) الربابن  (فامللك، بوصفه   . سـفر الـتكوين الشـرعية على حكم البشر على األرض          
 .]9[وفق تتابع ساليل] مملكته[

إنّ مشـكلة السردية الكربى اليت مل ُتحل بعد، مشكلة اغتراب اجلنس البشري عن األرض اليت                
هذا يعزينا عن أعمالنا «الراحة /د تسويتها النهائية يف والدة نوح، بامسه اإلحيائي، العزاء  أخـذ منها جت   

يندرج حلّ قصة الطوفان للعنة األرض      ). 29: 5التكوين   (»!ومشقة أيدينا يف األرض اليت لعنها يهوه      
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فان، يف قصة الطو  ). 3-1: 2التكوين  (ن ختما قصة اخللق     يحتـت موتـيفي الـراحة والسبت، اللذ       
 .يكونان عنصرين ضروريني من عناصر اخلطاب حول احلرب املقدسة

، مثلما فعل حنوك    الربُيقـدم بطل الطوفان يف شخصية رجل مستقيم، تقي يف جيله، ساَر مع              
ـًاكما رأينا يف الفصل اخلامس، فإنّ هذه الشخصّية، جن        ). 10-8: 6التكوين  (  إىل جنب مع أيوب     ب

إنه ابن آدم وخليفته    . ، مرسومة يف التراث الشرق أدنوي القدمي للملك الصاحل        ]!إبراهيم[وأبـراهام   
ـًابتقدمي قضية يهوه دفا   . الشرعي، احلاكم على العامل التعيس الذي خطط يهوه يف ذهنه أن يهلكه             ع

عـن إفناء كل اخلليقة بالطوفان، يعتمد سفر التكوين على شخصية نوح هذا كملك مثايل ليضعه يف                 
هذا يقود يهوه إىل استنتاج أنّ كل خميلة وتفكري         . ز موجز لشخصيات الفساد    مع خمطط ملغ   تضـاد 

ـ       أنّ النساء مجيالت    »الربابن  «يرى  ). 5: 6التكوين  ( على مّر الزمن     ًرا ش االقلـب البشـري كان
 >نيفيليم< بأهنن ال  ًرايفسـر سفر التكوين هؤالء فو     ). 3-1: 6الـتكوين   (فـيأخذهن زوجـات     

 يف قصص يعقوب ويشوع    ًراويـربطهن بأصول العمالقة واألبطال، الذين يلعبون أدوا       ) السـاقطات (
، ومبارزة داود مع    )14-13العدد  (واجلواسـيس االثـين عشر املرسلني للتجسس على بالد العمالقة           

يا ميتلك النيفيليم ميثولوج  ). 22-16: 21صموئيل الثاين   (وآخرين  ) 17صـموئيل األول    (جولـيات   
واملالئكة الساقطني، الذين متردوا ضد     ) جنمة الصبح (متركزة يف أسطورة لوسيفر     . ]10[جديرة باالهتمام 

إنكم آهلة،  «:  على النفيليم بسبب سوء معاملتهم للضعفاء واأليتام       الربحكم  .  يف السماء  الربعبادة  
). 7-6: 82املزامري   (»ثل أّي رئيس  لكنكم ستموتون كالبشر، وتنتهي حياتكم م     . ومجيعكم بنو العليّ  

إنّ إشعيا، إذ يشّبه ملك بابل بلوسيفر يف نشيده العايل النربة العظيم، يقدم رمبا أوضح طبعة كتابية من                  
 : األسطورة

كيف هويت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعَت وطرحت إىل األرض يا قاهر األمم؟ قد                   
، وأجلس على جبل االجتماع     الربء وأرفع عرشي فوق كواكب      إين أرتقي إىل السما   : قلت يف قلبك  

ولكنك طُرحت إىل اهلاوية    ! أرتقي فوق أعايل السحاب، وأصبح مثل العليّ       . . يف أقصى الشمال    
 ). 15-12: 14إشعيا (شيئول، إىل أعماق احلفرة 

 : ديدةلداود امللك العادل بوصفه جنمة الصبح اجل) النشيد األخري(باملقابل، يقدم 
، فإنه يشرق عليهم كنور الفجر،       الربعندما حيكم إنسان بالعدل على الناس ويتسلط مبخافة           

3: 23صموئيل الثاين   (وكالشمس يشع عليهم يف صباح صاٍف، وكاملطر الذي يستنبت عشب األرض            

-4.( 

بوصفه امللك  البشر احملول إىل نوح     ] حكم[يف سـفر التكوين ُيدعم التباين بني الساقطني وُملْك          
ـًـا الصـاحل دع   ـًـا  قو م  يف طبعة قصة الطوفان اليت توجد يف سفر حنوك األول اليهودي القدمي             ي
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إنّ التوازي بني شخصييت حنوك ونوح والتشديد يف سفر حنوك على شرب العمالقة الدم              . املـنحول 
 :  سفر التكوينالبشري بوصفه اجلرمية الكبرية اليت تشيط الغضب اإلهلي مها أساسيان لتقدمي

فبدأوا بالتردد عليهن، لكي يدنسوهن     . اختذوا ألنفسهم ولزعمائهم زوجات من كل اللوايت اختاروهن       
، قفحملن منهم وولدن عمالي   . وقطع اجلذور وشرح األعشاب   ] الرقى[لتلقينهن الشعوذة، والتعاويذ    

ل وافتراسهم، فبدأوا يرتكبون اإلمث      تآمر العماليق لقتل الرجا    . ع ذرا 3000يبلغ طوهلم حوايل     
ـًاضد كل طيور وهبائم األرض والسماء وأمساك البحر، ويأكلون حلم بعضهم بع            ] . . الفاحشة[و  ض

 .]11[)6-1: 7حنوك (عندئٍذ شجبت األرض األشرار بسبب كل ما اقترف عليها . ويشربون الدم

حم البشري وشرب الدم، فإنّ األرض      يف حني يعرف كل من يشوع وداود ولع العمالق بأكل الل          
ـًايف قصـة قـايني هي اليت تفتح فمها واس           البتالع، دم هابيل، ما ينم عن البصمة الواضحة لإلله          ع
إنه . حبل لعنة األرض، فإن منطق الرد باملثل يطّور سلسلة        . اجلهنمي؟ ُمْت من أسطورة بعل األوغارييت     

ق إىل لعنة يهوه يف قصة اجلنة، لعنة األرض لولدها          يـنقل القصـة مـن مباركة األرض يف قصة اخلل          
هذا القالب، الذي ينتقل من اخلصب      . وخادمهـا إىل تصاحل اجلنس البشري مع األرض اليت جاء منها          

إىل العقـم ومـن احلـياة إىل املوت يشكل بنية زمن االمتحان الذي حيقق طريقه أو يؤجل الدمار                   
يغاير النمط شخصية الفرد البار،     . من جديد بربكات جيل جديد    تبدأ البقية الناجية الدورة     . والقضاء

واجليل الضال  ) 4: 6-1: 5التكوين  ( إىل النفيليم    الربنوح ويشوع، مع جيل املاضي املنبوذ من أبناء         
تشكل دورة الربكة واالمتحان والعقاب والبداية اجلديدة       ). 14؛ العدد   29-7: 9؛  8التثنـية   (للقفـر   

إهنا تستعدي الفرد البطويل ذا االستقامة ضد جيل يعّرفه باجلهل          . اكمة لسردية اخلماسية  السلسلة املتر 
 .واخلوف أو ضد الرجال العظام هلذا العامل، الذين يتميزون بالعنف واجلشع والردة

ـًاحيدد القالب أي   10: 13التكوين  ( احلكايات املنفردة واألبطال الفرديني من قصة دمار سدوم          ض

يواصل دور الرجل الفرد البار هذا دور املخلّص املُصاحل         . إىل سـفر أيوب   ) 38: 19-16 :18؛  13-
ملنع يهوه من لعن األرض مرة أخرى       : رايفمالخي إىل إيليا اخل   ، الذي يسنده    ]املسـّوي لـلخالفات   [
ة من ، تنقيح عرباين للقصة الرافدينية الشهري  الكتاب] يف[إن قصـة نوح والطوفان      ). 24: 3مالخـي   (

إنه يأيت يف   . ]12[هي حكاية القضاء اإلهلي   ) زيوسودرا وأتراهاسيس وأوتنابشتيم  (ة ل رافياحلكايـات اخل  
الوقـت احملـدد، يوم الغضب، عندما يتأسف اآلهلة على خلقهم ويسلمون األرض إىل يدي العماء                

: 7التكوين   (»ل األحياء ك« عندما يفين يهوه     »أم كل األحياء  «ُيعطل دور حواء بوصفها     ]. الفوضى[
4.( 

يف التنقـيحات والتعلـيقات الكتابـية الكـثرية على أساطري اخلصب الشرق أدنوية القدمية، مثة                
يف قصة  . لوط ونوح : شخصيتان من سفر التكوين تنافسان يونان خالل الزيارة إىل العامل السفلي مها           

دوم إحدى أساطري أورفيوس    دمـار سـدوم، بـروابطها القوية بالطوفان، يردد هروب لوط من س            
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ُيعرف أورفيوس على النحو األفضل بوصفه املغين       . اإلغريقـية، املعروفة من القرن اخلامس قبل امليالد       
يف أسطورة أورفيوس، كما نعرفها من إيسخيلوس،       . والشـاعر العظـيم وجيد نظريه الكتايب يف داود        

يعطى أورفيوس اإلذن بالسفر عرب     . اآلهلةيستخدم البطل موسيقاه املغرية ليكسب امتيازات كبرية من         
وادي املـوت السـتعادة زوجته، احلورية يوريديسة ما يقدم تنويعات على أمل غلغامش يف استعادة                

ـًاحبيـبه أنكيدو من عامل األموات ورحلته الالّحقة عرب مياه املوت حب            هناك شرط  .  عن خلوده هو   ث
إنّ . أال ينظر إىل الوراء لريى إن كانت يوريديسة تتبعه        عندما يغادر أرض األموات، جيب عليه       . واحد

 إىل درجة أنه يتطلع إىل الوراء يف هلفته فيخسرها إىل           ااشتياقه إىل زوجته احلبيبة، مع ذلك، يكون كبريً       
إنّ أصهاره ال يصدقون أنّ     . يف قصة لوط، يكون العنصر الطاغي هو اإلميان والطاعة للمالئكة         . األبد

عند الفجر، عندما يسري اآلهلة إىل احلرب       . لتدمري املدينة فيدفعون مثن الشك هذا حبياهتم      يهـوه خيطط    
ومع ذلك، فإنّ املالئكة يعكسون     . مع شروق الشمس، يتردد لوط نفسه يف اهلرب أمام التدمري القادم          

ـًايأمرون لو . إهنم يأخذون الرجل الصاحل من املدينة من يده       . شـفقة يهوه   انُج «ناته،  ، وزوجته وب  ط
مع ذلك فإنّ   ). 17: 19التكوين  (» حبـياتك، والتلتفت وراءك وال تتوقف يف أّي مكان من الوادي          

إهنا تلتفت إىل الوراء لترى الدمار فتتحول إىل أحد         !. الفضـول يكـون أكرب مما ينبغي لزوجة لوط؟        
ـًاط أي تستعمل قصة لو  . أعمدة امللح اليت متيز شواطىء البحر امليت حىت يومنا هذا           موتيفي اخلمر   ض

إنّ بنات لوط، اللوايت جنون من دمار مدن الوادي وأهلها، وخيتبئن يف كهف، جيعلن              . وجتـدد احلياة  
وتلدان أبناًء وجيالً   ] منه[يف ليلتني متتاليتني، حتبل البنتان      . بـاهن الطـاعن يف السن يثمل من اخلمر        أ

 ).38-30: 19التكوين  (ًداجدي
الثالثية حول املُلك والدم وامليثاق، اليت تبدأ بالربكة وتنتهي باللعنة، ختتم سردية قصة            إنّ السـردية    

من اخللق وتصور سلسلة من قصص امليثاق إىل األمام إىل          ] تبدأ[إهنا تقوم على موتيفات     . الطوفـان 
 ـًابعد أن احنسرت مياه الطوفان، يترك نوح الفُلك ليبين مذحب         . ميـثاق دم موسـى على جبل سيناء       

ـًا ليهوه         إنّ تقدمته مثل تقدمة هابيل تنشد القبول       ). 20: 8التكوين  (ويقـدم أضـحية طاهرة قربان
ومثل تقدمة هابيل، يقبلها يهوه،     ). 25-18: 24؛ صموئيل الثاين    4-3: 1انظر الالويني   (واملصاحلة؟؟  

يلعن األرض  «هوه أال   تكون مصاحلة األجيال ناجحة عندما يتعهد ي      . »يشم رائحتها املبهجة  «الـذي   
مرة أخرى يتعهد بدالً من ذلك بقسم مكرر مثاين مرات حبفظ           ) 21: 8التكوين   (»بسـبب اإلنسان  

يف هذا النشيد،   . كما فعل يف الطوفان   ) كل األحياء (فهو لن يهلك مرة أخرى      . العامل على قيد احلياة   
 :يبطل يهوه سبت قصة اخللق

 ًدا وبرد وحّر وصيف وشتاء وهنار وليل، لن تبطل أب          وتكون كل أيام األرض مواسم زرع وحصاد       
 .]13[)22: 8التكوين (
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ـًاإنّ سردية سفر التكوين، اليت تبدأ بوعد يهوه، تعيد أي           كتابة خامتة السردية الرافدينية، حيث      ض
ـًايصور اآلهلة بسخرية وحىت بازدراء، وهم يرتعدون خو ـًا وندف  : على ما فعلوه ألوالدهمم

كان اآلهلة جيثمون مرتعدين كالكالب،     . خاف اآلهلة من الطوفان فصعدوا إىل مساء آنو وهم ينكمشون         
] اآلهلة[تنوح سيدة   . كانت عشتار تبكي وتولول مثل امرأة يف املخاض       . فربضوا قبالة السور اخلارجي   

.  يف جملس اآلهلة   اًراأليام اخلوايل ُتحول إىل طني، ألنين تكلمت ش       : ذات الصوت العذب بصوت عال    
 يف جملس اآلهلة، أطالب باحلرب ألجل إفناء شعيب، يف حني أنين أنا نفسي،              ًراكيف أمكنين أن أتكلم ش    

اآلهلة، كلهم مذلون، جيلسون ويبكون معها،      . اليت ولدت شعيب، مثل بيض السمك الذي ميأل البحر         
وفان، عندما اكتسحت الريح اجلنوبية     ستة أيام وست ليال هبت ريح الط      . . شفاههم مزمومة، قاطبة    

ـًاقدمت قربا ] أوتنابشتيم[أنا  . األرض اآلهلة مشوا الرائحة؛ اآلهلة مشوا  . . ، سائل إراقة على قمة اجلبل       ن
‘ أنتم أيها اآلهلة  ’: الرائحة احللوة؛ وصلت اآلهلة، رفعت احللي العظيمة، اليت كان آنو صاغها حمبة هبا             

لن : ا احلجر الالزورد، على عنقي، لن أنساكم سأبقى أتذكر هذه األيام           هنا، بشكل مؤكد كما هذ    
 .]Tablet XI.113-117, 155-165(]14(! ًداأنساها أب

السماوات ليهوه وحده،   «وحدها يف العامل، حيث     مل تعد األرض متروكة     . يعود يهوه إىل خليقته   
 ًرا يهوه عن استراحته يوم السبت ويتخذ دو       يتخلى). 16: 115املزامري   (»أما األرض فوهبها لبين آدم    

ُيعطى نوح دور   ). 22: 8؛  3: 2-26: 1انظر التكوين   (فـاعالً يف العامل، متحمالً عبء املُلك بنفسه         
 ًزاوقد جنا من مياه املوت، ينهض من الفلك كآدم جديد، شخصيته رم           . بعل املبعوث من بني األموات    

هذه اإلعادة كتابة ملشهد الندم اإلهلي على إحداث الطوفان،         . القصةميثل البدايات اجلديدة ومستقبل     
تسـمح للمؤلف بأن يضغط على يهوه ليتخلى عن استراحته عندما يعيد صياغة قصته ضمن الهوت                

وامللك، يف حني يكون امللك     ] البطرون[يندرج حله ضمن الفهم القدمي لإلله بوصفه السّيد         . املُلـك 
ـًا شخص ًداشر، مقي البشـري، راعي وممثل الب      بامللك العظيم الواحد للكون بقََسمي اخلدمة والطاعة        ي

 .]15[التابع] ن يقسمهماياللّذ[
يبدأ بكلمات الربكة . يف املشـهد الثاين، ُتصاغ خطة يهوه للعامل اجلديد كعهد أو ميثاق مع نوح       

ـًالكنه أي ). 1: 9؛  28: 1تكوين  انظر ال  (»أمثروا وتكاثروا وامألوا األرض   «: املمنوحة عند اخللق    ض
 حيث اإلنسان سيحكم العامل     1يف مقابل مثال اخللق املقدم يف سفر التكوين         . سيصـنع بداية جديدة   

 التقاعد يف استراحة يوم السبت، الذي       الرب، يف حني طلب     الربمـثل امللوك الصاحلني يف صورة       
هذه البشرية مل   . ة خصب امليثاق قارئها ببشرية جديدة     يطالب به كل آهلة أسطورة الطوفان، متد برك       

بعرق جبينه  ] جمبولة[، مع أهنا    »بأعشاب حقلها وخبزها يقتات   «تعـد آدم العجـوز وقايني، الذي        
باألحرى إنه  . هذا اآلدم ال ُيعارض وال يتجنب أكل والتضحية باحليوانات        ). 19-18: 3الـتكوين   (

. إنه حيب الرائحة احللوة للخروف املشوي     . قربان هابيل ونوح  يأكل اللحم يف صورة يهوه، املتقبل ل      
يف خطاب موضوع بني    ). 1(هـذا اآلدم اجلديـد مليثاق نوح بعيد عن عبادات نباتية سفر التكوين              
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كونه قد وعد بأال يلعن     ). 7: 9؛  1: 9التكوين  (بركتني فرديتني، يرسم جوهر آدم اجلديد املأساوي        
يقرر يهوه أن ميألها لكي تفيض      ). 22: 9التكوين  (يف قلب اإلنسان    مرة أخرى األرض بسبب الشر      

 :بصورة الرعب اإلهلي
لتطغَ اخلشية منكم ورهبتكم على كل حيوانات األرض وطيور السماء وعلى كل ما يتحرك على                 

ـًاوليكن كل حي متحرك طعا    . األرض، وعلى مسك البحر، فإهنا كلها قد أصبحت خاضعة لكم           لكم،  م
ـًاولكن التأكلوا حل  . ن كل شيء كما تأكلون البقول اخلضراء اليت أعطيتكم        فتأكلو  بدمه، وأطالب   م

ـًامن يد كل حيوان أطالب به، ومن يد اإلنسان أي         . أنا بدمكم ألنفسكم    أطالب األخ بنفس أخيه     ض
التكوين (صورته   خلق اإلنسان على     الربفسافك دم اإلنسان حيكم عليه بسفك دمه ألن         . ]16[اإلنسان

9 :2-6.( 

: مـرة أخـرى، كما يف افتتاح قصة اجلنة، ُيعطى اإلنسان اإلذن بأكل كل شيء، باستثناء واحد                
يلقى هذا الشكل املختلف احلاسم من التحرمي األورفيوسي والفيثاغوري         . »الـلحم بدمه ال تأكلوا    «

ـًاللتضحية بالدم استمرارية وتوس    فيه هارون، كبري الكهنة، دم ثور جرى        يف سفر الالّويني، يتناول      ع
 امثّ يسكب الدم على قاعدة املذبح تكفريً      . تقدميـه أضحية ويلطخه بإصبع على قرون املذبح للتطهري        

يستأصل «إنّ إعالن أنّ الشخص الذي يأكل الدم سوف         ). 15: 8الالّويني  (عـن احلـيوان املقتول      
 ).عهد الدم/ ميثاق( يصف هذا العمل بأنه مبثابة نكث »البشر

ـًاي أو غريب من املقيمني يف وسطكم، يأكل د        إسرءيلوأي   ألنّ . ، أنقلب عليه وأستأصله من بينكم     م
الالّويني (هلذا وهبتكم إياه لتكفروا عن نفوسكم، ألنّ الدم يكفر عن النفس            . حياة اجلسد هي يف الدم    

17 :10-11 .( 

املتضمن يف التحرمي على الدم يشجع على الشك يف أنّ          يف حـني أنّ املوازي المتحان قصة اجلنة         
ـًاهذا اخللق اجملّدد ميكن أن يكون أكثر جنا         من األول، فإنّ الترديدات األخرى توحي بأن املشهد         ح

ـًايف حني أنّ قصة اخللق قّدمت اجلنس البشري بوصفه مل         . يـنذر فعـالً بكارثة      على العامل   ًدا سي ك
ـًا، يعطى هذا اآلدم اجلديد دور املفترس والصياد، مل )28: 1التكوين  (ليها  وعـلى كل ما يعيش ع       ك

ملا كان الدم حيمل احلياة     . إنّ امتحانه هو أنه جيب أال يشرب الدم       . حيدث الرعب، يبتلع كل األحياء    
أهنا  ويعاد تعريفها ب   الربتنقح صورة   . فإنـه يعـود للرب، الذي سيعترب هذا اآلدم اجلديد مسؤوالً          

 .، مهددة جمازات احلرب املقّدسة)2: 9التكوين  (»الرهبة] و[اخلشية «
يهوه يضع أساس دور أكثر     ) رهبة(و) خشية(بلغـة حـبكة القصة، فإنّ تقدمي اإلنسان يف صورة           

إنّ وضعه قوسه يف السماء هو شكل خمتلف من القالدة اليت تضعها عشتار يف              . فاعلية يف اخللق ألجله   
ـًاإنّ لقوس يهوه انعكا   .  مماثل بدمار الطوفان   السـماء كمذكّر   فهو ال خيتم فقط    .  ذا وجه يانوسي   س

ـًارعـب الطوفان باأللق القالدي لقوس قزح، بل هو أي          قوس : امليثاق وإنذار ألجل املستقبل    أي   ض
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نس إنه سُيحمل يف احلرب املقدسة ملعاقبة اجل      . حمـارب، سـوف يسـتعمله يهوه بدالً من الطوفان         
بامسه اإلحيائي الذي   . ]17[يستند سفر التكوين على أساطري اإلله اإلغريقي آريس مع قوسه         . البشـري 
ـًااألكثر بغ «، كان، برأي زيوس،     )الدمار(و) احلرب(يفيد معىن    كان . » من بني كل آهلة أوملبوس     ض

 بتدمري املدن وشرب    مبساعدهتما، استمتع آريس نفسه   ). الرعب(وفويبوس  ) اخلوف(دميوس  : له ابنان 
ـًاأوديب مل (ماهـاه سـوفوكلس بالطاعون      . دم احملتضـرين   ، الذي تردد صداه يف     )190، البيت   ك

، املستخدمة إلطفاء بصر الذين خيالفون شريعة       )الرعب واجلذام واحلمى  (اسـتعمال الكـتاب لثالثية      
عاقبان الذين ينقضون امليثاق    ن ي ياملوازيني، اللذ ) الطاعون(و) السيف(و) 16: 26الالّويـني   (يهـوه   

 ).25: 26الالّويني (
 مرة أخرى مبياه    »كل حيّ «إنّ يهـوه، وقـد وضـع شروط ميثاقه مع نوح، يعد بأال يستأصل               

عندما = يف املستقبل، إذ تستعمل اجملازات العائدة إىل إله العاصفة بعل           ). 11: 9التكوين  (الطوفـان   
عندما يفتتح امليثاق   ). 17-12: 9التكوين  (ر ميثاقه   حيدث السحب فوق األرض ويرى قوسه، سيتذك      

مـع نوح سفر التكوين على قصة احلرب، فإن الشرط الثاين هلدنة يهوه، املتعلق بسفك الدم، يصبح                 
 على احلرب واجلزاء، إىل حد كبري       ًراإنّ يهوه سوف ميارس احتكا    .  إذا كتب خلطته النجاح    ـًاحامس

تقدم قضية سفك الدم املفتاح لفهم كيف أنّ احلرب املقدسة هي           . لى املُلْك  ع ًرامثـلما ميارس احتكا   
يهوه سيطالب بأرواحنا؛ إنه الدم هو الذي يكفر عن         «. أداة يهـوه لقهـر الفساد يف قلب اإلنسان        

اليت تدخل اجلنس البشري إىل العامل هي       ) الرهبة(و) اخلشية( هذه املقدمة إىل صورة يهوه يف        »النفس
ملا . )Pacifist(إذ توحي ردية منطلقها أنّ ثيمة احلرب املقدسة تبدأ كمشروع سلمي            . حةمقدمة طمو 

سفك الدم، فإنّ احتكار يهوه احلرب املقدسة من دون   كـان ليس مبقدور أي إنسان أن يشن احلرب          
ومع ذلك، جيب أن يقلق     . باعتـباره الشـرعية الوحـيدة للحرب ينبغي أن جيعل من البشر سلميني            

 .قارىء مرة أخرى من أن يهوه قد نسي أنّ اجلنس البشري خملوق على صورتهال
انظر (يف املشـهد اخلـتامي من قصة الطوفان، يقوم نوح ديونيس، ولد من جديد من مياه املوت                  

21-20: 9التكوين  (، بغرس كرمة ويصبح أول من يشرب اخلمر اجلديد وينام مثالً            )5،  2: 23املزامري  

 اوإىل حد يشبه كثريً   ) 11-10: 3التكوين  (بترديد ملوتيف العار يف قصة الفردوس       ينـتهي املشهد    ). 
هذه اللعنة لكنعان املستقبل تضع سلسلة سردية احلرب . قصيت الفردوس وقايني، باللعنة احملددة للمصري   

 توسع الثيمات اليت بدأت للتو وُيحمل     ). 27-24: 9التكوين  (املقدسـة للخماسـية موضع التطبيق       
خطاهبـا إىل مـدى أبعد عندما تنتقل القصة من شخصياهتا البشرية املضادة للشخصيات اإلهلية إىل                

ـًا، وهي البنية          إسرءيلإثنية، مثل كنعان و   -شخصيات جيو  ، تقف يف تضاد معكوس مع بعضها بعض
 احملددة لقدر األرض يف     إنّ اللعنة . إىل خامتة سفر امللوك الثاين    ) 10(اليت متيز السردية من سفر التكوين       
ـًاقصـة اجلنة هي لعنة مرتبطة ارتبا       ـًا وثي ط ففي حني أن قصيت اجلنة وقايني      .  بلعنة األرض لقايني   ق



 
 

 

228

حتول .  بصـور الصـحراء والقحط، فإنّ اللجوء إىل اللعن يتيح لألرض أن ُتبارك باخلصب              ممتلئـتان 
 .األرض القاحلة إىل كرمة خصبة

 يوش يهوهكل ج) 3/ 1/ 3
فقد كان أبراهام   !]. إبراهيم[ تترددان يف قصص أبراهام      الربإنّ شخصـية نوح وقصة ميثاقه مع        

ـًا، تق ًرا، مثل نوح وأيوب، رجالً با     !]إبراهـيم [ إنه ). 9: 6انظر التكوين    (الربسار مع   .  يف جيله  ي
ـًاأي  وتقدم ثيمة احلرب ًداوموسى، تربم عهو] !إبراهيم[ الثاين من ثالث شخصيات، نوح وأبراهام       ض

إنّ القصة، اليت تنطلق من قصة برج بابل، حيث ُشتت كل اجلنس البشري فوق              . املقدسة يف اخلماسية  
 :يلعب دور االستثناء الذي جيد فيه يهوه نعمة!] إبراهيم[وجه األرض، جتعل أبراهام 

جعل منك أمة   أذهب إىل األرض اليت أريك، ف     اترك أرضك وعشريتك وبيت أبيك وا     : وقال يهوه ألبرام  
وأبارك مباركيك وألعن العنيك، وتتبارك فيك مجيع أمم        . كبرية وأباركك وأعظّم امسك، وتكون بركة     

 ).3-1: 12التكوين (األرض 

جدول األعمال ألجل بقية سردية سفر التكوين، اليت تنتقل حنو أبناء           !] إبراهيم[يؤطر نداء أبراهام    
). 15-1: 46التكوين  (عني الذين يدخلون مصر ليصبحوا الشيوخ السبعني ألمة عظيمة          يعقـوب السب  

كرمز ألجل احلكم على العامل كله يرسخ الفكرة املهيمنة املتكررة          !] إبراهـيم [إنّ تقـدمي أبـراهام      
بأساطري إسحق ويعقوب، ناقالً دور     !] إبراهيم[يبدأ سلسلة تربط أساطري أبراهام      . لـلحرب املقدسة  

18: 18؛  19،  8: 17؛  18،  5: 15؛  15: 13؛  7،  3: 12التكوين   (إسرءيلإىل شعب   !] إبراهيم[راهام  أب

عرب سلسلته السردية من قصة إىل      !] إبراهيم[يتجول أبراهام   ). 14: 28؛  4-3: 26؛  7: 24؛  18: 22؛  
ية على ثيمات امليثاق    تتمحور سلسلة السرد  . الربويتكلم مع   ] مجع مذبح، ع ح   [قصة، يبين املذابح    

ـ  . ]18[واحلـرب املقدسـة    أن يأخذ بقرة عمرها ثالث     !] إبراهيم[، يأمر يهوه أبراهام     ]منام [ايف رؤي
ـًا، م     ـًاسـنوات، وعرتة وكبش إىل نصفني  !] إبراهيم[ أبراهام   ايقطعهم.  مع ميامة ومحامة صغرية    ع

عند غروب الشمس،   . طيور اجلارحة ، وحيرسهم من ال   ـًابعض ا على األرض فوق بعضهم    اويضـعهم 
 ويردد صدى طقس إبرام امليثاق يف       )allegory(املشهد حكاية رمزية    . يلفه الظالم الرهيب عندما ينام    

 للعقاب الذي سيتم إنزاله على من خيرق هذا العهد          ًزاميثل احليوان املشطور إىل شطرين رم     . سفر إرميا 
فالبقرة هي تقدمة لسفك    . اختيار احليوانات يدعم احلكاية الرمزية    إنّ  ). 19-17: 35 إرميا (الربمع  

األخبار (وهي التقدمة للفصح    ) 23-19: 13القضاة  (والعرتة ترمز إىل القوة     ). 9-1: 21التثنية  (الـدم   
، )قوى البالد (يرمز الكبش إىل القائد، قائد اجليوش،       ). 30-26: 20؛ انظر امللوك األول     7: 35الثاين  

أما اليمامة، من ناحية أخرى،     ). 21-1: 17عزرا  ( امللـك يف عجرفته الذي جيري إذالله         ويرمـز إىل  
: 74املزامري  (القوى الكربى هلذا العامل     : فتمثل حياة العاجزين، اليت ينبغي أال ُتعطى للوحوش املفترسة        
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) 20: 74املزامري  (هي أن يتذكر امليثاق وأن حيفظ البالد من الفزع          !] إبراهيم[إنّ مهمة أبراهام    ). 19
 الذين خيلقهم امليثاق، الذين سُيحملون على       الربأمـا اخلامسـة، احلمامة الصغرية، فهي رمز أوالد          

 سرءيليؤدي يهوه دور النسر إل    ). 6-3: 19اخلروج  (جـناحي نسر وحيررون من العبودية يف مصر         
، وإال فإن   )19-10: 32التثنية  (عمهم يف القفار     ويرفعهم على جناحيه ويط    إسرءيلحيمي  املؤمـن، الذي    

ـًاجثثهم ستكون طعا   -30: 7؛ انظر إرميا    22-18: 34؛  9-1: 19إرميا  ( للطيور واحليوانات الربية     م
34.( 

مير الفرن املدّخن واملشعل امللتهب بني      . عندما تغرب الشمس  !] إبراهيم[الرؤيا الثانية تأيت أبراهام     
مثل دخان  «ة يتعني تفسريها بيوم احلكم على سدوم، عندما يصعد دخان األرض            إهنا نبوء . القطعتني
هذا الفرن، الذي ينقي الذهب والفضة، مييز احملاكمات القادمة اليت من           ). 28: 19التكوين  (» من فرن 

ويف مستقبل أبعد، ُيماهى    ) 18: 19اخلروج  ( من خالل معاناته يف أرض مصر        إسرءيلخالهلا سينقى   
يستند مالخي على هذا اجملاز للحكم النهائي، الذي        ). 9-5: 31إشعيا  (ع صهيون ومعاناة أورشليم     م

 سالح  اإنّ الفرن وناره مه   ). 19-18: 3مالخي  (حيرق فيه التنور عصافة اآلمثني ويفصلهم عن األخيار         
 ).10: 21املزامري . (امللك يف احلرب املقدسة، اليت تعرب عن الغضب اإلهلي

 »قطع امليثاق «قصة أصل للغة    !] إبراهيم[القصـة املركـزية هلذه السلسلة حول أبراهام         تقـدم   
يف هـذا املشهد، ليس قطع احليوانات يف سبيل التالعب بالكلمات بل قطع       ). 14-2: 17الـتكوين   (

 ليس فقط    فالعهد .إذ تصاغ سببية مزدوجة   . هو الذي حيمل الثقل اجملازي    ] الغلفة[حشفة القضيب و  
لذلك، . ، إىل األبد  !]إبراهيم[أبراهام  ) بذرة(بني يهوه و  : والرب، بل هو أبدي   !] إبراهيم[براهام  بني أ 

ـًاإنّ الرمزية يدعمها أي   . تقطع احلشفة بسبب البذرة اآلتية من القضيب        وعد امليثاق بإعطاء أبراهام     ض
 .خصب شعوب كثرية!] إبراهيم[

ـًاانية أيام سواء كان املولود من ذريتك أم كان اب         ختتنون على مدى أجيالكم كل ذكر فيكم ابن مث          لغريب  ن
فعلى كل وليد سواء ولد يف بيتك أم اشتري مباٍل أن خينت، فيكون              . مشترى مبالك ممن ليس من نسلك     

ـًا أبد ًداعهدي يف حلمكم عه    أما الذكر األغلف الذي مل ُيخنت، يستأصل من بني قومه ألنه نكث عهدي             . ي
 ).14-12: 17ن التكوي(

كما . هـذا املقطع اهلام يفسر عادة اخلتان بوصفه شارة امليثاق، اليت حتفر يف حلم الشعب املقيد به                
ـًاشارة امليثاق يف قصة نوح، قوس يهوه، تربط هذه الشارة أي           عهد / ميثاق(فامليثاق هو   .  باحلرب ض

؛ 3: 14القضاة  ( فظ للشتيمة    بشكل واضح على مصطلح   ) الرجل األغلف (تنطوي اإلشارة إىل    ). دم
فهـذا الرجل، غري املقيد إىل إهله، هو بال شرف،          ). 36،  26: 17؛  6: 14؛ صـموئيل األول     18: 15

على حنٍو مماثل، فإنّ    ). 32: 31؛  11-9: 28حزقيال  (ينـبغي استبعاده عن الشعب ليموت يف اخلزي         
ـًاغل(ملعونون من يهوه ليموتوا     فـرعون واملصريني، واآلشوريني والعيالميني واألدوميني كلهم         ). ف
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إنّ يهوه يسقطهم من    . كـل ملـوك الشـمال ملعونون ومدانون وحمكوم عليهم هبذا القدر الشائن            
-31حزقيال  (يرسلهم إىل العامل السفلي، دنيا األموات، جنودهم ينادوهنم من القرب           . علياءاهتم املتكربة 

ورشليم، يرسم إرميا نفس اجملاز ليتكلم عن هالك بـتحويل هـذه اللغـة إىل هالك السامرة وأ       ). 32
: 9إرميا  (» ذوو قلوب غلفاء  « هم   إسرءيل] بين[فإنّ  ) غلف(ففي حني أنّ مجيع األمم هم       . األجانب

يف املعركة، مع ظل خفيف لقصة      ) أغلف(يف سفر مراثي إرميا، يرسم املؤلف صورة موت         ). 24-25
 :النسور الساقطة

 ومل  إسرءيل غضبه بالظالم على ابنه صهيون، وطرح من السماء إىل األرض جالل              كيف خّيم يهوه يف   
قوض غضبه  . يذكر موطىء قدميه يف يوم سخطه؟ قد هدم يهوه من غري رمحة مجيع مساكن يعقوب                

بتر يف احتدام غضبه كل قوة      . معاقل ابنة يهوذا، وأحلق العار باململكة وحكامها؛ إذ سواها باألرض          
 ).3-1: 2مراثي  (إسرءيل

، إنّ  !]إبراهيم[يف قصة أبراهام    . بني امللك وإهله  ) patronage(تستند لغة امليثاق على عالقة السيادة       
إنّ حصرية هذه الشارة . موتيف اخلتان كشارة لذاك امليثاق هو شارة خضوع هللا الذي ينتمي إليه املرء  

ـًا ليست ببساطة ملم   إسرءيلبرجال   ـًاإهنا أي .  من مالمح اهلوية القومية    ح  مرتبطة بطبيعة امليثاق،    ض
ليست وظيفة اخلتان الرمزية اخلالقة     .  يف جيش يهوه   ًدايني جنو سرءيلالـذي جيعـل كـل الرجال اإل       

حاجة تارخيية ألمة صغرية ألن تدافع عن نفسها، بل باألحرى يف الفهم             أي   لـلمجاز مـتجذرة يف    
فاجلذور التارخيية للمجاز   . يت للـتقوى كجيش خالص، يتطلب من القلوب أن تكون خمتونة          الالّهـو 

تعود أبعد من ذلك بكثري إىل الوراء يف التاريخ، إىل فهم اجلنود يف احلرب، كما يعرب عنه يف نصوص                   
دان توصف البل . ]19[ والتاسعة عشرة  ةتعـود إىل زمـن مبكر كزمن الساللتني احلاكمتني الثامنة عشر          

ـًااملفتوحة غال  إنه يعرب ليس فقط عن اهلالك الكلي بل        . »بذرهتا مل تعد موجودة   «:  يف النقوش باجملاز   ب
ـًا أي  عـن حتول السيادة على البالد إىل فرعون، الذي يكون اآلن مسؤوالً عن خصب ومستقبل   ضـ

 عنها يف الذرية ومستقبل     إنّ عنصر البذرة واخلصب الذي جتلبه يعكس هبة إهلية، يعرب         . أرضه اجلديدة 
 باملمارسة العسكرية جلرد    »بذرته مل تعد موجودة   «يف النصـوص املصـرية، ُتربط عبارة        . اإلنسـان 

بدالً من  . بذرته حتت محاية سيد إهلي    . فاجلندي املختون ينتمي إىل اإلله    . األعداء املقتولني يف املعركة   
باملقابل، ليس للجنود غري املختونني،     . ، ويتم اجلرد  إغاظة اإلله يقوم الذي قتل اجلندي امليت بقطع يده        

إذ تقطع أقضبتهم، وتؤسر خصوبتهم وميوتون لذلك ميتة شائنة، فنفوسهم          .  ومحاية ـًاالُغلَف، إهل : أي
ـًاضم. حمكـوم عليها باملوت    يف أحد النقوش،   . ، يكون املختونون حمميني من ظلمة العامل السفلي       ن

هو ) رفع قرن امللك  ] (القضييب[على حنٍو مشابه، فإن اجملاز الفالوسي       . لسماءتصـان بذرة امللك يف ا     
إنه يعد باخلصب املانح للحياة، كما أنّ فقدان التوتر يف قوس البطل أو             . شارة انتصار احلرب املقدسة   
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" اخلزي"إغـراق قرنه أو قطعه كما يف النقوش املصرية، يرمز إىل فقدان الفحولة ويصبح شارة على                 
 ).27-17: 1؛ صموئيل الثاين 20: 29نظر أيوب ا(

، اليت تطغى على    الكـتاب األساس لسردية احلرب املقدسة ل    !] إبراهيم[تقـدم قصة ميثاق أبراهام      
إنّ بذرة أبراهام   .  من مصر حىت هناية سفر امللوك األول       إسرءيلخـط احلـبكة مـن قصـة خروج          

 إىل إهلهم من خالل اخلتان، تصبح جيش يهوه القاهر ضد أمم            ، املقيدين إسرءيل، أوالد   !]إبراهـيم [
يف قصص موسى   !] إبراهيم[كما ُيردد ميثاق دم أبراهام      ). 41: 12، اخلروج   13: 15التكوين  (كنعان  

، فإنّ ثيمة احلرب املقدسة تصل      )7صموئيل الثاين   (إىل داود   ) 24يشوع  (ويشوع  ) 23-20اخلروج  (
-24امللوك الثاين   (ائه وال هتدأ حىت يرسل يهوه نبوخذنّصر لتدمري أورشليم          إىل أن تقرر قدر داود وأبن     

حىت هناك، ال تنتهي بل ُتتخذ مرة أخرى يف حكايات أورشليم اجلديدة يف سفري حنميا وعزرا،                ). 25
 . بعد] ملّا يأت[حيث يأخذ شكل األمثولة التهكمية ألجل جيل آخر 

 عزرا وتطهري أورشليم) 4/ 1/ 3
اهلوية ) 4: 23؛ 1: 12التكوين (يف أرض كنعان ] تائه[كغريب ومتشرد   !] إبراهيم[راهام  حيـدد أب  

!] إبراهيم[حياكون أبراهام " إسرءيلبين "فهم، بوصفهم .  القدميإسرءيلالذاتية للقارىء التقي لقصص 
ت امليثاق واحلرب   يف سرديا ). 4: 12التكوين  (ويـتوقون إىل التـيه يف أي طـريق يظهره هلم يهوه             

 يوضع  إسرءيلف. املقدسـة، تكون هذه اهلوية معكوسة بشكل هتكمي يف هوية العدو، املقيم يف البالد             
 ].السيب[حتت لعنة يهوه ويرسل إىل املنفى 

يف هذه القصص حول إعادة بناء أورشليم، جتد مطالبة التوراة باحلرب املقدسة ضد شعوب كنعان               
، 18: 19الالويني  (لتوراة إىل حب الغريب والعناية باألجنيب الذي يعيش يف البالد           مفارقتها يف دعوة ا   

34.( 
مـن النادر أن ُيصور التماهي مع األجنيب بشكل أوضح مما يصور يف مشهد فراش موت داود يف                  

يف هذا املشهد، يتكلم    . سـفر األخبار األول، الذي يعترف فيه بتواضع بالرب ملكه وسيده احلقيقي           
 ):13: 39املزامري  (»ضيف عابر وغريب مثل كل آبائي«إنه .  بالنيابة عن كل اليهودداود

فنحن مثل آبائنا، غرباء ونزالء     . كل األشياء تأيت، وما نقدمه لك إمنا هو من يدك         ] أيها يهوه [ألنّ منك   
 ).15-14: 29األخبار األول (أمامك، وأيامنا كالظل على األرض؛ ال رجاء فيها 

 على خالصة   ًزاي الـذايت للقارىء مع العدو وموضوع احلرب املقدسة يكون مرك          هـذا الـتماه   
ـًاالتوراة، املرتبطة ارتبا ـًا وثيط  : بوصفهم أجانب يف أرض مصر!] إبراهيم[ بقصة سليلي أبراهام ق

ب حتبه كما حت  . إذا أقام يف أرضكم غريب فال تظلموه، وليكن لكم الغريب املقيم عندكم كاملواطن             
 ).34-33: 19الالّويني (نفسك، ألنكم كنتم غرباء يف أرض مصر 
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ـًايف طبعة سفر التثنية من الشريعة، يكون هذا التعريف الذايت كأجنيب متساو            ُيشرح .  وغري نافر  ق
انظر (املـنطق يف سـياق خطبة وداع موسى الطويلة، اليت تفسر الشرائع املعطاة على جبل حوريب                 

ـ  21-6: 5التثنـية     ويقدم  إسرءيليفسـر موسـى التوراة يف ضوء مستقبل         ). 17-2: 20روج  ؛ اخل
ـًاملخ فأحبوا يهوه إهلكم   «: يوسع الوصية األوىل باملطالب املطلقة بطهارة القلب      .  للوصايا العشر  ص

يوسع تعليق خطبة وداع موسى القاعدة      . ]20[)5: 6التثنية   (»مـن كـل قلوبكم ونفوسكم وقوتكم      
). 18-15: 10؛  25: 9انظر التكوين   ( ليس حبب اجلار والغريب والعدو، بل بلعن أمم كنعان           الذهبية،

ـًا يوصفون مجي  نتـدرج أمسـاء سبعة من أبناء كنعان، الذي         ـًا بأهنم أمم أعظم وأكثر جربو     ع  من  ت
ـًاجيب تدمريهم هنائ  . ، سـوف يبيدهم يهوه يف حرب مقدسة       إسـرءيل  يشرح ). 5-1: 7التثنية   (ي

جيب أن  .  ليست كاألمم األخرى   إسرءيلاألرض؛ ألنّ   ) تطهري(موسى أن هذه احلرب املقدسة هي ل      
ـًاتكـون شـع    ـًا كامالً ومقد  ب هذا التنقيح اجلريء لسفر اخلروج     ]. قدوس[ إلله كامل ومقدس     س

ـًاميتلك طمو ) 6-5: 19؛ اخلروج   11-6: 7انظـر التثنـية     ( إنه يسند إىل سفر    . باالهتمام ًرا جدي ح
ـًاإهنا مهمة تنطوي على هدف مشوش فلسف      . التثنـية مهمـة مغلفـة باملفارقة       الشعب الكامل  : "ي

يقضي قانون اجلزاء بأن يكون     . ًدالسفر اخلروج جيب أن ُيخلق من أكثر أمم العامل الوع         " والقـدوس 
: ملصمم إلفناء أبناء كنعان امللعون مرتني      هو وجه احلرب املقدسة، ا     )janus(الوجـه اآلخـر ليانوس      

حيث إن األمر حبب املرء     إنّ سفر التثنية سيوحد هذه األضداد       . إسرءيلالغـرباء املقـيمون يف أرض       
كلما كانت اللغة أكثر امتالًء بالكره، كانت أحجية شن         . جـاره جيـب ترسيخه أكثر حبب العدو       

 .احلرب املقدسة ضد الذات أكثر فتنة
 بالوثنية املغرية   الرببعد هذه املباينة حلب     . يقدم موسى املفتاح إىل أحجيته االستفزازية بال تأجيل       

 يف اخلضوع للتوراة يذكّر مجهوره كيف أنّ يهوه قد هداهم من خالل             ًدالألمـم مباشرةً، يقدم إرشا    
ـًامغامـراهتم يف أثـناء أربعـني عا        جاعوا ). 6-1: 8التثنية  (حاهنم   يف القفار، بغرض إذالهلم وامت     م

. »اإلنسان ال حييا باخلبز وحده، بل باألحرى مما يأيت فم يهوه          «فـأطعمهم بـاملن لكي يعلمهم أنّ        
كان تأديبه له  . حيث إنه حفظ مالبسهم من االهتراء وأقدامهم من التورمكانـت عنايـته هبم كبرية   

عرب إصحاحني من اإلرشاد حول     .  يف التواضع  إسرءيلكان التيه يف القفر هو تربية       . تأديب أب البنه  
، فإنّ احلرب املقدسة،    )6: 8التثنية  ( أن يسري يف طريق يهوه وأن خيافه         إسرءيلكـيف يـتعني على      

 بوصفه ابنه   إسرءيلبدافع من حب يهوه، خيتار      .  عن النص  ًدامبفارقـة هوية األجنيب، ليست بعيدة أب      
ـ . الـبكر  إنه . رامل العظيم، اجلبار واملرعب هذا حيقق العدالة ألجل األيتام واألالربع ذلك، فإن  وم

ـًاحيب الغريب ويعطيه طعا    ـًا ولبا م  بقلب طاهر وختاف    الربكيف حتب   ). 18-12: 10التثنية   (س
 يف »اخلوف من يهوه  «هذا يعّرف   . »حبوا الغريب، ألنكم كنتم غرباء يف أرض مصر       ا«: منه؟ اجلواب 

مع أنّ موسى يشري مرة أخرى إىل ثيمة احلرب املقدسة ضد شعوب            ). 20-19: 10التثنـية   (القصـة   
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 شعب مقدس، وسيحكم عليه من رعايته       إسرءيل. كـنعان، فإنّ األمر حبب األجنيب يردد سبع مرات        
هذا اعتراف  ). 12: 26؛  18-17: 24؛  14،  11: 16؛  29-28: 14التثنية  (للغريـب واليتـيم واألرملة      
 :حمدد هلوية اليهودية وهو مفارقة

ـًاكان أيب آرام   ـًا تائ ي ولكنه أصبح هناك أمة كبرية     . ، مث احندر إىل مصر وتغّرب هناك، ومعه نفر قليل         ه
فأساء إلينا املصريون وأرهقونا وقسوا علينا يف استعبادهم، فصرخنا إىل يهوه إله آبائنا،                . عظيمة
فأخرجنا من ديار مصر بقّوة شديدة وقدرة فائقة، وويالت         . ب لنا ورأى بؤسنا وتعبنا وضيقنا     فاستجا

ـًاوأدخلنا إىل هذا املكان، ووهبنا هذه األرض اليت تفيض لب         . عظيمة وآيات وعجائب   التثنية ( وعسالً   ن
26 :5-9.( 

فهم سوف  . تحان مقرر للقدر   ودخوله إىل األرض املوعودة يف ام      إسرءيلتضع خطبة وداع موسى     
يف اليوم الذي   . يـتلقون الـربكات مـن جبل جرزمي إذا أطاعوا ولعنة من جبل عيبال إذا مل يطيعوا                

على جبل جرزمي   ] األسباط[يدخلـون فـيه البالد ويصبحون شعب يهوه، ستصعد ست من القبائل             
-1: 27التثنية  ( لعنة   ةرسيطلق الالويون بصوت عاٍل اثنيت عش     . وست قبائل سوف تتسلق جبل عيبال     

خيتم موسى خطابه بقائمة    . هـذه اللعـنات تلعن الذين ال ينصفون الغريب أو األرملة أو اليتيم            ). 26
ـًا، متنب )9-1: 28التثنية  (مزدوجة بديلة بالربكات واللعنات      سيعودون إىل  . إسرءيل بفشل امتحان    ئ

 .دورهم كغرباء يف أرض مصر
، اليت يرمز إليها يف هذه اإلعكاسات لقدر        )6: 9إشعيا  (بصفته أمري السالم    إنّ شخصـية املسيح     

املضـطهدين وتلعب هذا الدور املركزي يف صورة داود يف سفر املزامري وصورة يسوع يف األناجيل،                
هـي مركزية هلذا التنقيح األديب لتراثات احلرب املقدسة الشرق أدنوية القدمية ضمن أسطورة امللك               

يعاد ترسيخ احلكم اإلهلي يف العامل وُيحول اضطهاد وعنف امللوك يف رؤية طوباوية    . اصة هبا الصاحل اخل 
صموئيل (للسـالم، الذي ميارس فيه البائسون واملضطهدون دور إنسان جديد ال حرب فيه بعد اآلن                

، مع  ًداتهي أب  قصة ال تن   إسرءيلمع ذلك فإنّ ثيمة احلرب املقدسة ال ُتحل ويقولب          ). 17: 1الـثاين   
ـًادورات اخللـق والفـناء، اليت تعود دو        مبشيئة يهوه، جرى   .  إىل بداية جديدة وإىلإخفاق جديد     م

 الكتاب لقصة   ًدا عن طريق ثيمة امليثاق ليمثل، كما ميثل نوح بعد الطوفان، آدم جدي            إسرءيلاختـيار   
.  ذاته إسرءيل حيول هذه اللعنة ضد      الرب مليثاقه مع    يلإسرءإنّ عدم امتثال    . ولـيحل حمل أمم العماء    

 .تسقط السامرة أوالً ومن مثّ أورشليم حتت لعنة يهوه وتكونان منذورتني للدمار
 القدمي هذا يتلوه إنتاج سردية، حتدد هوية أولئك الذين عادوا من السيب، تائبني              إسرءيلإن إخفاق   

 ًزا مركًّدا جديإسرءيلحياولون أن يؤسسوا أورشليم جديدة أو     . ا من املاضي  وأكثر حكمة ألهنم تعلمو   
 اهذه السرديات، أسفار عزرا وحنميا وإسدراس األول وميثاق دمشق وسفر         . عـلى طهـارة القلب    

 . ًدااملكابيني األول والثاين واألناجيل، تفتح وتواصل دورة قصة ال تنتهي أب
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ـًااجيـند الكـتاب أصـو      (القومية  / أصوات الرتعة العصبية  :  كثرية ليسرب ثيمة احلرب املقدسة     ت
nationalism(    ورهـاب األجانـب )Xenophobia (  والعنصـرية)racism(ـًا، أصوا  ترفع ضد الغرباء ت

ـًاواألجانـب واإلخـوة وأصوا     إنّ احلرب املقدسة، بسبب كل واقعيتها،      .  ترفض احلرب والعنف   ت
 ليست كواقعة تاريخ بل     الكتابلكراهية اليت حيشدها أبرز شخصياهتا وأبطاهلا، تصلنا يف         وبسبب كل ا  

إن لعنة كنعان وثيمة احلرب املقدسة    . ]21[إهنـا ال تشـكل سياسة، بل فلسفة       . كخطـاب يف األدب   
العسـرية والعنـيفة اليت تبدأها هي ثيمة رمبا دخلت على النحو األفضل عرب الباب اخللفي مبساعدة                 

 القدمي، قصص العودة من     إسرءيل بعد أن يكون اجلزاء قد دّمر        إسرءيلالقصـص اليت تواصل سردية      
إنّ خمطط احلرب املقدسة، الذي بدأ امليثاق الثالثي مع نوح وأبراهام           . املـنفى وبناء أورشليم اجلديدة    

بل بقوا  ) 19-15: 10التكوين  (ردوا  فالكنعانيون مل ُيط  . وموسى بتنفيذه، قد آل إىل الفشل     !] إبراهيم[
من رماد .  نفسه حتت لعنة يهوه املقدسة وطرد من البالدإسرءيلبـدالً مـن ذلك، وقع     . يف الـبالد  

أورشليم، ينهض الفينيق عندما حيقق قورش نبوءة إرميا ويرسل الناجني من بيوت يهوذا وبنيامني مع               
 ).36-35: 12؛ انظر اخلروج 6-1: 1عزرا (ه هبات الذهب والفضة ليعيدوا بناء هيكل يهو

ـًاهذه الثيمة متدنا باملشهد األكثر حز      ال . الذي خيتم سفر عزرا   ] املشهد[ يف كل األدب الكتايب،      ن
تبدأ قصة تطهري أورشليم يف سفر عزرا،       . ميكـن أن يهـتز احلزن حىت عندما خييب توقعات القارىء          

، عزرا، الكاهن، كاتب شريعة إله السماء،       )Artaxerxes(ششتا  عندما ُيرسل اإلمرباطور الفارسي، أرحت    
ـًا له إىل أورشليم   ، والكهنة والالّويني مل إسرءيليأيت رجال احلاشية إليه ليخربوه أنّ شعب . مـبعوث

اختلط النسل املقدس   «. ينفصلوا يف احلقيقة عن الكنعانيني وشعوب األرض لكنهم مل يتزاوجوا معهم          
مزقت ثيايب وردائي؛ ونتفت شعر رأسي، وجلست       «: خيرب عزرا قارئه  ) 2: 9عزرا   (»ضبـأمم األر  

منذ « الربيتكلم عزرا عن اهتام أورشليم بسبب التخلي عن وصايا . يعترف بعاره يف الصالة   . »ًراحائ
ة اليت ختلت   مع ذلك، فإنّ ما يقتبسه عزرا، على أنه الشريع        ). 7: 9عزرا   (»أيـام آبائنا وإىل هذا اليوم     

عـنها أورشليم وبوصفه األساس ألجل شعوره بالذنب هو جتميع متحيز إىل حد كبري لبضعة مقاطع                
 : من التوراة تقدم إرشادات لغزو كنعان يف ظل يشوع

واآلن ال  . إنّ األرض اليت تدخلون لترثوها هي أرض جنّستها شعوهبا برجاساهتم، من أقصاها إىل أقصاها             
نبيهم، وال تزوجوا أبناءكم من بناتكم، وال تسعوا يف سبيل أمنهم وخريهم، لكي              تزوجوا بناتكم من    

11: 34؛ انظر اخلروج 12-11: 9عزرا  (وتورثوها ألبنائكم إىل األبد  تترسخ قوتكم وتأكلوا خري األرض      

 ).4-2: 7، التثنية 30-24: 18؛ الالويني 16-

إنّ ]. املفرد الغائب [الشخص الثالث   بعـد أن خيـتم صالته، تنتقل السردية من صوت عزرا إىل             
اإلضـاءة الدرامّية للمؤلف على رغبة عزرا يف الطهارة تالمس مباشرةً صالة عاره وشعوره بالذنب               

 .الذي تواصله البقية الالمؤمنة) 11: 9عزرا (على تنجيس الشعوب لألرض 
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ـًاه أرحتششتا ليحكم يهوذا وأورشليم وف     ضإنّ عـزرا، الذي فو     ، وصف زوجات   الرب لشريعة   ق
إنّ عزرا،  . ، سليالت الشعب الذي مل يطرده يشوع وجيله       >نكرّيوت <»أجنبيات« بأهنن   إسـرءيل 

 »يقطع امليثاق «جيعل الشعب   ) يقطع، يفصل (> نكرت<] العرباين[الذي يبتدع تورية لفظية بالفعل      
 اجلديد، تبدو فظة    إسرءيلاهتم عن   فالتورية، اليت تستبعد زوج   . وبذلـك يفصل النساء بفعالية خطابية     

هل تتطلب الشريعة الطاعة أم     : تدعو اخلطابة إىل السجال   ) 14: 17انظر التكوين   (مثلما هي متحيزة    
الشـفقة؟ إنّ سـفر يونان، بالطبع، قد فتح هذا السجال بقصة أخرى، تؤيد الشفقة على األجانب                 

حيمي حقوق الغرباء واألجانب يف     ال  التوراة ال يدعم و   ف. آلشور] التابعة[املكروهني لنينوى العظيمة    
ـًاخصو( فحسب إسرءيل ، بل تستخدم هذه )34، 18: 19؛ الالّويني 29، 19: 14، 19: 10، التثنية ص

ـًاالشرائع اخلاّصة باألجنيب والغريب عمو     إذ يثري الكاهن الكاره األجانب     .  لتلخيص جوهر التوراة   م
 .االً رأيناه قبلئٍذ حول الطهارة، وهوية األجنيب وأوالد مستقبل أورشليميف سفر عزرا سج

فالناس، الذين يبكون مع    . يف املشـهد الدرامـي اخلتامي من السفر، تطهر دموع عزرا أورشليم           
مصلحهم، يربمون ميثاقهم اجلديد يف حماولة للوصول إىل هدف فشل يهوه بالوسيلة نفسها املستخدمة              

بقَسَمهم، يطرد الناس كل زوجاهتم األجنبيات وأوالدهم، كما  . عرب قرون من احلرب   يف الوصول إليه    
بعد ثالثة أيام، يشتكون من المعقولية مرسوم عزرا، ). الربالذين ارجتفوا أمام    (يطالب عزرا واألبرار    

همة طرد  إنّ م .  عزرا بضجيج وحزن مطلق    »جناح«ختتم شكواهم القصة على     . ًراأن يطهروا األمة فو   
عزرا .(هـم يقفون حتت املطر زوجاهتم وأوالدهم هي أكرب من أن تنجز يف مثل هذا الزمن القصري، فيما        

إنّ اإلقحام  .  أم أمام مطره؟   الربحيتاج القارىء إىل أن يسأل، هل ترجتف استقامتهم أمام          ). 13: 10
رجتفون من املطالب املرعبة مليثاقهم،     فالناس إذ ي  .  ألنه مشوش للحبكة   ًرااألديب لـلمطر هو تشتييت نظ     

مع ذلك ال   .  يف املشهد، يشتكون بصوت عال     الربكمـا يرجتفون من برد املطر الذي مييز حضور          
ـًاتلقى صرختهم جوا  .؛ وال املطر يتوقفب
 والسخرية جانبني هامني من   ) theodicy(ملا كانت الربوبية    . الرب بأمر من    الكتابيـأيت املطر يف     

. خطابة سرديتنا، فإنّ نغمة النشاز اليت يؤكدها مطر الشتاء البارد تدعمها المالءمة املوتيف يف سياقه              
). 28: 1 حزقيال(إنه حيمل عالميت امليثاق واحلرب      . فاملطر هو نذير يعكس اخلطر الوشيك أو القضاء       

عندما يقاتل األخ ضد يهطل إنه املطر الذي . مطـر عـزرا هو مطر شتاء بارد يسبب االرجتاف للبشر         
، إنّ بؤس املشهد اخلتامي لعزرا هو بؤس ال         )22-21: 38 حزقيال(مطـر جلعـل البشر يرتعشون       : األخ

فبعد تأجيل طويل، تسببه قائمة الذين تزوجوا زوجات أجنبيات بقدر ما تسببه مماطلة             . يلطفـه شيء  
عن أحبائهم إىل األبد    ) هم( اجلديد للناس يفصل   فامليثاق. الناس يف االمتثال، خيتم السفر حبزن خالص      

 ).44: 10عزرا (
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، يردد صدى حكاية    )12: 10عزرا  (إن موتيف شعب عزرا الذي يتذمر ضد كاهنه قائد أورشليم           
إنه يقاوم مطالبة عزرا بالطاعة العمياء بالشكوى       . سـفر اخلـروج عن التذمر ضد موسى يف القفار         

ا، كموسى جديد، يف ترديده لقصة موسى، فقد كالً من فكاهته           مع ذلك، فإنّ دور عزر    . املماطلـة 
 من النعمة ومتّده الرحلة     إسرءيل الطويلة لسقوط    الكتابفقد جرى تثقيف القارىء يف قصة       . وإقناعيته

بدالً من ختام سفر إسدراس األول بالفرح ألورشليم        . املكتملة اآلن مبشهد عزرا أمام أسوار أورشليم      
خيـتار املؤلف أن جيعل قارئه يتفرج على شخصيات الزوجات واألبناء املتالشية ببطء يف              املطّهـرة،   

يتـناقض اجلهـد املبذول الستبدال ميثاق املاضي املخيب مبيثاق جديد ُيبتدع من الزوجات              . املطـر 
ـًا واأليتام، تناقراملواألبناء، منفى جديد من األ  :  للعدل مع مفهوم التراث األكربًرا مباشض

ـًاطوىب ملنصف املظلومني ورازق اجلياع طعا      يهوه . يهوه يفتح أعني العمي   . ، حيرر يهوه املأسورين   م
، ولكنه حيبط مساعي    رامليهوه حيفظ الغرباء، يعضد اليتامى واأل     . يهوه حيب الصديقني  . ينهض املنحنني 

 ).9-7: 146املزامري (األشرار 

القائلة والنبوءات  ) 10: 7؛ زكريا   6: 94املزامري  ( واأليتام   راملنب باأل يربط هذا التراث قدر األجا    
ـًا وأيتا أرامل إسرءيل واأليتام ستدفع يهوه إىل أن جيعل من زوجات وأوالد           رامل سوء معاملة األ   إنّ  م
إنّ التوقعات الضمنية   . صته إليه القدر ذاته الذي يوجه مؤلف سفر عزرا ق       ): 23-20: 22اخلـروج   (

 اجلديد، أورشليم عزرا،    إسرءيلبالكاد، يسقط   . ًداللقارىء حتول اخلامتة الشكلية إىل قصة ال تنتهي أب        
؛ 1: 1عزرا  (خيتم املؤلف، وقد بدأ سرديته بتحقيق صريح لنبوءة إرميا بالعودة           . يف امـتحان استقامته   

ـًا أخالق ًرايق رؤية النيب ذاته ألورشليم بوصفها قف      ، بتحق )10: 29؛  11: 25إرمـيا    ، حيث ال ميكن    ي
 ).6-1: 5إرميا (العثور على رجل مستقيم واحد 

إنّ فهم الكاهن عزرا الشريعة ليس      ]. الشريعة[يدور السجال الذي يثريه سفر عزرا حول التوراة         
ـ  ـًاواض قد والسخرية وليس كصوت    فوصف ثقافته العظيمة حيدده كهدف للن     .  بـل إشـكايل    ح

يف مقابل مطالبته باالمتثال للشريعة وبأن      . حكمته هي محاقة املثقف اليت يضرب هبا املثل       . لـلمؤلف 
: 14،  19: 10التثنية   (إسرءيلتطرد الزوجات واألبناء، فإنّ التوراة يدعم وحيمي حقوق األجانب يف           

 ).34، 18: 19؛ الالّويني 29، 19
لتقوى والبدايات اجلديدة الواعدة، يقدم سفر عزرا العجرفة واملأساة، دورة تنازلية           بدالً من قصة ا   

فاملؤلف يذرف الدموع ألجل شعب أورشليم      .  للجيل الضال  ًداأخـرى يف القصـة اليت ال تنتهي أب        
ش  بعد مماطالت وخماوف املشروع الذي أمر به قور        اوعزراهم املعّين من قبل الفرس الذي يكمل أخريً       

لقد ). 14-10: 29إرميا  (هذا املرسوم مّهد لتحقيق النبوءة اليت تنبأ هبا إرميا          .املـلَهم يف افتتاح السفر    
 : سيعيد الشعب إىل أورشليمالرب وإسرءيلانتهى سيب 
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إرميا (إذ تطلبونين بكل قلوبكم   فتدعونين وتقبلون، وتصلّون إيلّ فأستجيب لكم، وتلتمسونين فتجدونين         
29 :12-13.( 

تاريخ (ليس سفر عزرا فصالً يف      . إنّ السؤال املنغص للمؤلف هو ما إذا كانت النبوءة قد حتققت؟          
. إنه باألحرى قطعة من خطاب نقدي حاد. ]22[الربظافر، يعدد مآثر ) salvation history/ خـالص 

ـًففـي مشهد عزرا وصالة الشعب، يكون الشرط ألجل استماع يهوه كالسيك             بالنسبة لالهوت   اي
إنه يقوم بوظيفته،   . ، هو املفتاح إىل جممل النص الثانوي للمؤلف       »إذ تطلبونين بكل قلوبكم   «: الكتايب

هل جند طهارة القلب اليت يطلبها يهوه عندما نواجه         . كفكـرة مهيمنة متكررة بالنسبة إىل استفهامه      
، مباركة األبناء، يتخلى عن     !]إبراهيم[اهام  يف هذا املشهد، فإن تنفيذ ميثاق أبر      . حزن خامتة السردية؟  

 .املدينة
 لثيمة احلرب   الكتابإنّ السـخرية الـيت تقولـب أمثولة كاليت جندها يف قصة عزرا متيز تنقيح                

 وجاره بقلب طاهر،    الرباملقدسة، الشرق أدنوية القدمية كامتحان ملا إذا كان مبقدور املرء أن حيب             
إنّ طرد األجنيب   . دائم الوحيد هو حب اآلخر، العدو، كحب الذات       مفارقة يكون حلها ال   ] وهـي [

هذه املفارقة هي السياق األديب لكل      .  اليت ال تنتهي   الكتابمـن أورشليم اجلديدة يعيد دخول قصة        
يف هناية كل > شالوم<، اليت تضع هدفها يف رؤية السالم        الكـتاب ] يف[قصـص احلـرب املقدسة      

 امليثاق، بعنف يكون حله   »خشية ورهبة «جلديد رحلتها ب  لقـد بـدأت بشـرية نوح ا       . احلـرب 
إنّ دور املسيح يف احلرب املقدسة جيد       .  أصالً الربالطوبـاوي هـو العودة إىل اخلليقة اليت قصدها          

، الذي حيّول متّرد األمم املشاغبة ضّد سيادة يهوه ومسيحه          )6: 9إشعيا  (ضـالته يف أمري سالم إشعيا       
 . ومعارضته ملخطط يهوهإسرءيلجيه ثيمة متّرد بتو) 2: 2املزامري (

 الرعاية وصون اخلليقة) 5/ 1/ 3
إنّ .  اإلهلي من خالل موتيفات شخصية كالوالء والنعمة اإلهلية   هُيعرب عن ثيمة ميثاق امللك مع سيد      

كلها ة،  احلرب املقدسة، تقدمي العدو يف قربان بشري وترحيل ونفي، هتجري وإفناء اجلماعات السكاني            
 للنصوص الشرق األدنوي القدمي، توافر الوسيلة إلعادة ترسيخ احلكم اإلهلي           ًداجوانـب معروفة جي   

 ميثولوجيا هذه الكتاب ويهوه، تبىن إسرءيلبتطوير الفكرة املتكررة املهيمنة للميثاق بني  . ]23[على العامل 
ـًايف الوقت نفسه، فإنّ منظوره هو دو      . الهوتهالـرؤية العاملـية الكونية، وحىت اإلمرباطورية، يف           م

ـًاالرغبة بأي شكل من األشكال يف أن أكون منهجمن دون . منظور شعب خاضع ـًا أو مثالي ، أود ي
أن أنـاقش جمموعة مركزية من العناصر يف ثيمة احلرب املقدسة، اليت تعكس نظام السيادة السياسي                

 .ط اإليديولوجي للحرب مع ثيمة السالم األبديالقدمي، لكي أرسم التراب
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 هو احملفور على    ًدا وعن امللك بوصفه عب    ًدا بوصفه سي  الربإنّ أحـد أبسط وأشهر التعبريات عن        
 لذلك يصف محورايب نفسه بأنه قد       ًدامتهي. يقوم اإلله مشش بتسليم امللك شرائعه     ). رقـيم محورايب  (

ية اخللق إلعالن شأن البشر، وجعل العدل يسود، وتدمري الشر واألشرار            منذ بدا  الـرب اسـتدعاه   
إنّ كون  . إنه الراعي الذي عّينه إنليل، وهو مسؤول عن ازدهار شعبه         . ]24[وإلنارة األرض كالشمس  

ـًا إهل ًراامللك خمتا   الربالوظيفة األوىل للملك يف ظل الرعاية اإلهلية هي أن ميثل           .  أساس لفهم املسيح   ي
ـًاهـذا يصون فهم اإلهلي بوصفه متعال      . عـلى األرض   ـًا وكون ي يف الترانيم املصرية للمملكة    . ]25[ي

، يتسّيد على   الرببصفته ابن   . القدمية، يقوم الفرعون، بصفته ابن إله الشمس، بدوره كمحارب إهلي         
يف اخلماسية، ينتمي هذا الدور     . ملمصر ومن خالل احلرب حيقق احلضور ويوجه حكم اآلهلة إىل العا          

 وحدهمثل اإلله اآلشوري آشور، يكون يهوه       . ]26[إسرءيل وحضوره يف    الربإىل يهـوه بصفته اسم      
هو كتقوية حكم   " املسيح"إنّ الدور اخلاص البن يهوه وامللك، احملارب اإلهلي أو          . هـو امللـك احلق    

ـًابصفته حاك . احلكم واخلصب واخللق  : دي امللك وظيفة ثالثية   يؤ. السيد اإلهلي من خالل احلرب     ، م
 ًرايكـون الـراعي، الذي يشرف على شعبه؛ من خالل فحولته، ينتج الوفرة يف األرض وبصفته قاه                

يف سفر إشعيا يلعب يهوه هذا الدور امللكي، دور إقامة          . ]27[الربيصـون العـامل وفـق نظام خلق         
 ).2: 45؛ 15: 41؛ 4-3: 40إشعيا (لى األرض  وحضوره ع»جمده«

فالنصر يف  . ، ُيعرف امللك أوالً كمحارب يف الصراع اإلهلي ضد العماء         )رقـيم ميشع  (كمـا يف    
ـًـا املعـركة ميـتلك دائ     يف وصف  . إذ يؤسس سالم دائم، طوباوي    .  معاين إضافية وأمهية كونّية    م

نة رعوية فوق العامل؛ خيتفي اخلوف؛ ُتهمل احلصون        مرنفـتاح الثُماين النتصاره على ليبيا، حتوم سكي       
. ويـنام الـناس يف العراء ليالً؛ القطيع ال يعود حباجة إىل رعاة ويروح كل شخص ويغدو مع الغناء                  

ـًاوف. ]28[الُيترك عدو واحد؛ يقع العامل كله حتت سيادة امللك          لنشيد انتصار حتتمس الثالث، يكون      ق
يف الشمال، أرض   ) Retenu( يف اجلنوب، آسيويو رتنو      )Djahi( ماء جاحي   عظ: العـامل كله يف سالم    

 »العظماء من كل البلدان األجنبية    «.  يف الشرق، البلدان الغربية وجزر البحر األخضر العظيم        الـرب 
ـًامثل داود، يكون حكمه أبد    . ]29[يكونون مقيدين حتت سيادة امللك     وبيته ) إىل مليون عام  (عرشه  : ي

إنه يقود  . ، إىل كل أمم العامل    !]إبراهيم[الربكة تسيل منه، كما تسيل من أبراهام        . »عمـل األبدية  «
ـًاالعطف والرمحة مها أي   . ]30[»إىل األبد «األحـياء    ـًا كونيان، وحتقي  ض  للقاعدة الذهبية، يشمالن    ق

و، وإجباره على   العد) تقييد وتكبيل (كمـا يف الكـتاب، يكون هدف يهوه هو          . أعـداء الـتراث   
إنّ توسيع السيادة اإلمرباطورية حيرر وحيقق السالم للرعية        . لدوره املناسب كتابع لإلله   ) اخلضـوع (

ـًافترحيل املتمردين ووهب بالد جديدة إىل اخلاضعني مها أي        . اجلديـدة لآلهلة    مظهران منوذجيان   ض
 .]31[لسيطرة السّيد اإلهلي على املصري
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، مرسالً الذئاب والدببة    )7-1: 5إرميا  (حراًء كونية من أورشليم اجلاحدة      خيلـق الـنيب إرميا ص     
) فلسطني() Tehenu( بالد ختنو    إسرءيلعلى حنٍو مماثل، حيول مرنفتاح يف رقيم        . لنهـب مدينة خاوية   

ـًامينح الفرعون أي  . إىل صـحراء وبلـدة ينعام إىل قفر        مثل يهوه يف قصة اجلنة،     .  األرض اخلصب  ض
كذلك (، ينفخ مرنفتاح يف مناخري شعبه اجلديد      )7: 2التكوين  (الـذي خيلـق الكائن البشري األول        

[إهنا جماعة وازدهار، خواء صحراء وخصوبة ال حّد هلا        . سيادته هي احلياة وهي املوت    ). 5: 42إشعيا  

ه واليت تليه،   ميـتلك سـيف الربكات واللعنات ذو احلدين هذا، سيف الغزو والسيادة النامجة عن             . ]32
 .]33[]األتباع[أوضح تعبري عنه يف بركات ولعنات معاهدات املقطعني 

النمطية املقولبة، وهي قائمة ضمنّية     ) األقواس التسعة (يف نصوص اململكة اجلديدة املصرية، تعّرف       
ح يف نقوش كٍل من مرنفتا    . الفرعون بأنه سّيد عاملي   -مـن األمـم األجنبّية تشمل العامل خارج مصر        

يف قصة اخللق البابلية    . ]34[وحارحمـب، تستعمل سيادة مصر على األقواس التسعة رمًزا للسالم العاملي          
ميكـن فهم صراع مردوك ضد تيامات ووحوشها األحد عشر كتنويع لقوى العماء نفسها اليت ميثلها                

القائمة من األمم   هذه  . ]35[ملـوك حـثي االثنا عشر املتمردون النمطيون يف نقوش احلملة اآلشورية           
. املشـاغبة، اليت ُتفهم كشعوب متماهية منذورة للهالك، هي أساس لثيمة احلرب املقدسة يف الكتاب              

 يف احلرب املقدسة يف قصص اخلماسّية وسفر يشوع مبادىء اجلزاء وجيلب    إسـرءيل يتـبع إخفـاق     
 .غضب يهوه ضد شعبه

هذا النقش يفهم كموش إله موآب بأنه مالذ        . )رقيم ميشع (يوجد فهم مماثل للحرب املقدسة يف       
يف . يراه ميشع كعقاب إهلي    األسبق ملوآب    إسرءيلإنّ إخضاع   . امللـك وسـبب النصر على أعدائه      

يعود اإلله كموش إىل .  أداة له ملعاقبة موآب إسرءيلغضـبه، هجر كموش أرضه ودمرها باستعمال  
، يقتل ميشع   إسرءيل لدى االستيالء على بلدة عطاروت       .أرضـه، وقـد رّق قلـبه، يف عهد ميشع         
ـًا، يف حني يقدم شيخها         . السكان مجيعهم كي يسكر كموش بدمهم      هذا اخلمر اجلديد ُيسفح قربان

ـًاآرل قربا  ـًاقام ميشع أي  ). هيكل؟( إىل كموش يف كريوت      ن  باالستيالء على نبو، قاتالً سكاهنا      ض
-عشتار) اإلله(نذرهم للهالك ألجل    «لقد  . وصيب وامرأة وفتاة وخادمة   رجـل   ) 7000: (مجـيعهم 
ـًاعـرب هذه السردية الصغرية، يكون السيد اإلهلي دائ        . »كمـوش  ، كموش، هو الذي يشور على      م

ـًاميشـع قبل املعركة، ويقاتل دفا      ختتم حروب  .  عن ميشع، ويكسب معاركه ويطرد العدو أمامه       ع
أقام هناك يف   «تضاف مئة بلدة إىل أرض ميشع ألنّ إهله، كموش،          . عالكمـوش املقدسـة بسالم مت     

 .»زمنه
، القائم على البنية    رايف يف سلسلة متواصلة من اجملاز األديب واخل       حـرب الكـتاب املقدسـة     تقـع   

يف املسح املوجز التايل، سأحصر نفسي بالعناصر اليت يبدو أهنا تشكل أمثولة            . االجتماعـية للسيادة  
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شعب «يف كـل مكان من الكتاب، تستعمل القائمة املصاغة لألمم اليت يعرفها عزرا بأهنا               . عـزرا 
تطغى ثيمات الطاعة، والسيادة    . لترمز إىل األمم املشاغبة ضد سيادة يهوه      ) 1: 9عـزرا    (»األرض

قبلئٍذ، يف ظهور يهوه األول ملوسى من الدغلة        . واحلـرب املقدسـة على كثري من سرديات القفر        
فلكونه قد مسع صراخ شعبه، يدعو يهوه       . تؤطر البنية السردية  ) 3اخلروج   (الربترفة على جبل    احمل

الكنعانيني واحلثيني واألموريني والفرزيني واحلويني     «موسـى إىل حتريـر شـعبه وجلبه إىل أرض           
ـًا، إىل أرض تفيض لب    »واليبوسيني ، إسرءيل يصف يهوه نفسه بأنه سّيد    ). 12: 3اخلروج  ( وعسالً   ن

هذا العنصر الالّهويت الصغري، الذي يعرف يهوه بأنه        ). 12: 3اخلروج  ( الذي سيكون معهم     الـرب 
 الرب بوصفه شعب    إسرءيل، يوسع فكرة مهيمنة متكررة ساخرة لقصة        إسرءيل الذي عرفه    الـرب 

 بوصفه شعبه؛   إسرءيلابة ملعاناته، خيتار يهوه     استج. املخـتار، تـبدأ بالربكة والوعد وتنتهي باللعن       
ـًاإذ سـيحررهم من عبوديتهم يف أرض مصر ومينحهم أر         . »سـيكون معهـم   «  ذات خصب   ض

ـًاإنّ مثن هذه السيادة حيدده دائ). 17: 3اخلروج (أرض أمم كنعان الست : الحـدود له    منطق م
 اآلن ينتمي إىل    إسرءيل، فإنّ بكر    إسرءيليف إنقاذ   مثلما قتل يهوه بكر املصريني ليتسبب       . اجلـزاء 

 ). 15: 13اخلروج (يهوه 
يف حني تفيد السردية كقصة أصل لكل من        ]. بذلك[إنّ عيد الفصح واخلبز املخمَّر مها لتذكريهم        

ا هتىيء القارىء ، فإهن)13: 3العدد (ودور الالّويني يف اهليكل ) 27-26: 27الالّويني  (التضحية احليوانّية   
ـًا الالّحق، األقل إميا   إسرءيللقصة عقاب    يستعمل إرميا على حنٍو مماثل معاناة الوالدة األوىل للتنبؤ         . ن

يف سفر امللوك، يصبح جتاهل الفصح      ). 31: 4إرميا  (بدمـار السـامرة وأورشليم وهتجريمها الالّحق        
بقوة أكرب حىت، يستعمل إرميا قصة سفر       ). 23-21: 23 الثاين   امللوك( إهله   إسرءيلعالمة على جتاهل    

فيهوه، كما جيادل، قد    .  على أورشليم  ًرااخلـروج مباشرة لشرح السبب يف أنّ البابليني فرضوا حصا         
ـًالقد منحهم يهوه أر   .  مـن مصر بيد قوية ورعب كبري       إسـرءيل حـّرر    ـًا تفيض لب  ض  وعسالً  ن
إرميا (لذلك نزلت عليهم الكارثة     ]. التوراة[أو يتبعوا الشريعة     فإهنم مل يستمعوا إليه      مع ذلك . فأخذوها

 :الربيصف إرميا كيف تعمل عدالة ). 21-25: 32
كبري يف املشورة وعظيم فيما يفعل، عيناه تراقبان مجيع طرق          . هو اإلله العظيم، القدير رب اجليوش امسه      

 ).19: 32إرميا (، ومثار أعماله البشر، فيجازي كالً حسب تصرفاته

.  كما يتعاملون أنفسهم، حيدد منطق القصة     إسرءيل سوف يعامل    الـرب إنّ مـبدأ اجلـزاء، أنّ       
مل يفهم سفر عزرا رسالة     . العقاب يناسب اجلرمية، أو، الشر يرتد على نفسه       : فرسالتها إىل القارىء  

 .التوراة هذه، مع أنّ مؤلفه قد فهمها
 الفهم اخلاص للتوراة الذي يرتكز عليه سفر عزرا ميكن رؤيته يف قصة وعد يهوه بإرسال                إن سوء 

بعد .  هذا الرسول، فلن يغفر ذلك    إسرءيلإذا حتدى   . يني يف املستقبل  سرءيلمـالك ليهدي موسى واإل    
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ا يهوه، فإنّ كل بركات     مع ذلك، إذا عبدو   .  أال يعبد آهلتهم   إسرءيلأن يفـين أمم كنعان، جيب على        
) 3-1: 33اخلروج  (إنّ ترديد هذا املشهد     ). 16-10: 34؛  26-20: 23اخلروج  (األرض ستكون هلم    

النبوءة .ًرا، لدفعه نفاد صربه إىل إبادة شعبه فو       ًراجيعل يهوه يرسل مالكه ألنه لو كان هو نفسه حاض         
 .املتضمنة واضحة لكل من يعرف خامتة القصة

ـًاطاعو(و) سرب جراد (يهوه،  ) رعب(ك  يصبح املال  سريسلها يهوه لطرد احلويني والكنعانيني     ) ن
ـًايأمرهم بأال يعقدوا ميثا   . واحلثـيني مـن األرض      مع هذه األمم أو مع آهلتها وال جيب عليهم أن           ق

املالك جتد السلسلة القصصية اليت يقود فيها      ). 33-27: 23اخلروج  (يسـمحوا هلـم بالبقاء يف البالد        
ـًا أمي ًدا تردي إسرءيالً فكل العناصر الثيمية نفسها    ). 7التثنية  ( هلا يف خطبة وداع موسى من جبل نبو          ن
، امليثاق، إرسال رعب يهوه واإلبادة التدرجيية       )يوتوبيا(املطالبة بالطاعة، الوعد بعامل مثايل      : موجودة
ال تدخلوا  «: على ثيمة العدالة اجلزائية   ) 26: 7التثنية  (ي  يف هذه اخلطبة، يلعب اإلنذار النهائ     . لألمـم 

ـًاشي ـًا رجئ  .» إىل بيوتكم لئال تصبحوا أهالً للدمار مثلهس
يشـرح اهلـدف القصصي للحرب املقدسة يف خطبة وداع مشاهبة يلقيها يشوع يف خامتة قصص            

 :إذ حيّول التهديد باجلزاء إىل مبدأ الهويت. الغزو
وكما . مل تسقط منه كلمة واحدة    . الكل صار لكم  . هوه الصاحلة اليت وعدكم هبا قد حتققت      مجيع وعود ي  

وىف يهوه بوعوده الصاحلة اليت وعدكم هبا، فإنه كذلك جيلب عليكم كل وعيد أنذركم به، حىت يفنيكم                  
 ).14: 23يشوع (عن هذه األرض اخلّيرة اليت وهبها لكم 

ـًا فحسب، بل يتحكم يهوه هبذا املستقبل أييلإسرءال جيري التنبؤ مبستقبل   :ض
آهلة أخرى وتسجدون هلا، عندئٍذ حيتدم غضب       ن  وإذا نكثتم عهد يهوه إهلكم الذي أمركم به فتعبد         

ـًايهوه عليكم فتنقرضون سري  ).16: 32يشوع ( من األرض اخلّيرة اليت وهبها لكم ع

ـًاوالء، يصبح واض  يف مطالـبة هـذا السـّيد املطلقة تابعه بال           أنّ ثيمة احلرب املقدسة ليست      ح
فاألمم الواقعة حتت اللعن،    . ، ناهيك عن السكان األصليني لفلسطني     إسرءيلمصممة على قتل أعداء     

وال تتطلب السيادة أن تفهم على أهنا       . ولـيس أقلها سكان أرحيا وعاي، تبقى مساوية بشكل ملحوظ         
 من عبادة آهلة األجانب، مع أنّ كل هذه املعاين اإلضافية           ًراا ليست حىت حتذي   إهن. ببساطة الطاعة وإالّ  

ـًااملتنافسة إثن  . إنّ مجهور القصة ال حييا يف زمن يشوع       . ]36[ تستعمل كعناصر جذب يف سياق القصة      ي
ية اليت هي مرجع إنّ إراقة الدماء التارخي. عالقة بشعوب كهذه األمم االثنيت عشرة أي فهو مل تكن له 

يعرف املؤلف هذا ولذلك فهو     . قصـتنا قد حدثت يف التدمري احلقيقي للسامرة وأورشليم يف املاضي          
ال شيء كان مبقدوره هو أو مجهوره، وبالتأكيد ال شيء كان مبقدور            . يعـرف أيـن ستنتهي قصته     

 ومع ذلك، يستعمل السارد قصته      . القدمي أو يهوذا، أن يفعله من شأنه أن يغري ذاك االستنتاج           إسرءيل
 .فهم الذين حيتاجون لفهم ما مل يفهمه مجهور يشوع. لريشد مجهوره اخلاص، وليس مجهور يشوع
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ـًاوف. ، كان امليثاق قد نقض    )2: 2القضاة  (يف خـتام غزو فلسطني        لذلك، فإن يهوه لن يطرد      ق
ـًافاألمم مقّدر هلا اآلن أن تكون شر      . األمـم من األرض    يستجيب الشعب هلذا احلكم    . سرءيلإل ك

هذا النمط ُيكرر حىت    . هذا جيلب الغفران ويضع األساس لعبادة يهوه ألجل ذلك اجليل         . بدموع التوبة 
 لكن ُسرعان ما تأخذه الشفقة على معاناهتم        إسرءيليسمح يهوه لألمم بأن تضطهد      . تسقط أورشليم 

ـًا ال يعود مهت   إن يهوه، الذي  ). 19-1: 2القضاة  ( 2القضاة   (إسرءيل بطرد األمم، خيتار أن ميتحن       م

: 3القضاة   (»لريى ما إذا كانوا يطيعون أوامره اليت أوصى هبا آباءهم على لسان موسى            «) 21-22: 
: إنّ منطق اجلزاء املتضّمن يف األمر حبب يهوه يدفع السردية وخيلق سجاالً ذا سخرية ملحوظة              . ]37[)4
 .الربب آهلة األمم يف مقابل حب ح

 يف مقابل   الرب من   إسرءيلإنّ موتـيف رعب يهوه املستعَمل لطرد األمم من األرض يثري خوف             
، بداية احلكمة ومصدر    الربفلو كان لديهم خوف من      . خوفهم من األمم وميتلك منطق جزاء متصل      

باملقابل إذا كانوا   . ي ألن يكونوا خائفني من أعدائهم     ، فال داع  )33: 15؛  27: 14األمـثال   (احلـياة   
يف مثل هذا   . ]38[الرب بالتأكيد حباجة إىل أن يكونوا خائفني من         نخيـافون أعداءهم، عندئٍذ سيكونو    

) 33-20: 23اخلروج  (جيد مالك موسى    ) الرباخلوف من   (السجال حول فضيلة التواضع الفلسفية      
أن يكونوا خائفني   إىل   بالتأكيد حباجة    نسيكونو. مكانه) 26-25: 11التثنية  (الذي أصبح رعب يهوه     

جيد مالك موسى   ) الرباخلوف من   (يف مثل هذا السجال حول فضيلة التواضع الفلسفية         . الربمـن   
اقه مع  مبيثإسرءيلمكانه إذا التزم ) 26-25: 11التثنية (الذي أصبح رعب يهوه     ) 33-20: 23اخلروج  (

هذا يهوه جيسد   .  على األرض كلها   »اخلوف والرعب «سيجلب  . يهوه، فإنه سيطرد األمم من أمامه     
 .ما وعد به ميثاق نوح منذ بدأ اإلنسان ألول مرة حياكي اآلهلة والعمالقة يف أكل اللحم البشري

ـًا يلقى شر  الربهذا اللعب التهكمي العنيف على فضيلة اخلوف من           يف الفشل املأساوي    اًر واف ح
إنّ قصة القفر هذه تقدمها حكايتان      ) 14-13العدد  (حملاولـة يهـوه األوىل لطرد األمم من األرض          

ـ    مع الشعب املتذمر   ) 11العدد  (تبدأ األوىل   . واللحم التذمر إمنا هامتان تدوران حول      ًداقصـريتان ج
ـً طعا الرببصـوت عـاٍل من املّن الذي أعطاهم إّياه           يف احلقيقة، إنّ   . ًداإهنا حكاية مملّة ج   .  هلم ام

تردد القصة صدى اشتهاء البشر     . جوعهـم إىل اللحم جيعلهم يريدون العودة إىل ترف مصر املشهور          
يعطيهم يهوه السلوى، لكن غضبه     . واآلهلـة اللحم الذي جلب اخلوف والرعب ألول مرة إىل العامل          

وسوف يتقيأونه،  .  من اللحم إىل درجة أنه سيخرج من أنوفهم        ًدا ج اإذ سيتناولون كثريً  : يعد باجلزاء 
) 12العدد  (تعرض القصة الثانية    . ]39[ القارىء لقصة العمالقة اآلكلة حلوم البشر      يهـيء وهـو تنـبؤ     
ـًاللقـارىء مفتا   .  لتفسري حرب يهوه املقدسة ضد األمم وثيمة الزوجات األجنبيات يف سفر عزرا            ح

فهما يدعيان أنّ   ] كوشية[ موسى مرمي وأخاه هارون يتذمران ضد موسى ألنه تزوج أجنبية            إنّ أخت 
يف حني تتكلم مرمي وهارون بعجرفة، يوصف موسى بأنه         . يهوه يتكلم من خالهلما إضافة إىل موسى      
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ـًايصيبهما يهوه بالربص عقا   ). 3: 12العدد   (»متواضع، أكثر من أي رجل على األرض      «  هلما على   ب
قد هترأ نصف   : كاجلنني امليت اخلارج من رحم أمه     «فكان جلدها   : الرباّدعائهمـا التكلم نيابة عن      

 .»حلمه
ـًا، لكننا حنذّر أي   ]البشري[املفتاح إىل القصة هو اللحم        من أولئك الذين يدعون الكالم بالنيابة       ض

يف وادي العمالقة بإرسال    ) 4: 6قطني، التكوين   السا (النفيلـيم يون ملهامجة   سرءيليستعد اإل . الربعن  
ـًابعد أربعني يو  . اجلواسيس الستطالع األرض    ًدا واح ًدا يعود الكشافة، وإثنان منهم حيمالن عنقو      م

ـًايكون موسى متله. مـن العنـب مـن األرض اليت تفيض أهنارها باللنب والعسل            لالستيالء على ف
أرض تأكل  : إذ جيادلون بأهنا أرض شريرة    . مع ذلك، يرفض اجلواسيس   ). 30-13: 13العدد  (األرض  

ـًا هناك يبكي الشعب طوال الليل رع      النيفيليملقد شاهدوا   . أهلها عماليق . سـاكنيها  بكاؤهم ليس  . ب
إهنم خائفون من   . إنه بكاء تذّمر وخوف من العماليق     . الرببكاء التواضع الذي يعرب عن اخلوف من        

 ًداهم يريدون أن خيتاروا قائ    ). 3: 14العدد  (إنّ أمر يهوه يعرض زوجاهتم وأوالدهم للخطر        . النفيليم
إذ . مع ذلك، يعترض اثنان من اجلواسيس   . ميتثل موسى وهارون لطلبهم   .  وأن يعودوا إىل مصر    ًداجدي

 :يعد كالب ويشوع الشعب برد القدر الذي خيشونه
ـًاعلهم طعا ال ختافوا من شعب األرض، ألننا سنج       ‘ ظالل’أي  [فقد تالشى ظل احلماية عنهم      .  لنا م

 ).9-8: 14العدد (، والرب معنا ]العامل السفلي الفارغة

ـًايرفض الشعب الطاعة وُيحكم على اجليل بكامله أن يتيه أربعني عا            يف القفار، ال يرى األرض      م
يصبحان ). املخلص(= ود باسم يشوع    يسند إىل كالب ويشوع دور املخلص املوع      . ًدااملوعـودة أب  

ليس جبيل سفر اخلروج، بل جيل جديد من أوالدمها، ألنه          . البقـية املؤمـنة ويبشـران جبيل جديد       
ـًاإكـرا   إسرءيل للذيـن خافوا أن يطيعوا يهوه، سيتوصلون إىل معرفة األرض اليت رفضها خوف               م

مع ذلك، فإن   . ر أن يهاجم رغم كل ذلك     عندما يسمع الشعب حكمه، يقر    ). 33-31: 14العـدد   (
 .، ُيهزمونالربمن دون  ال يعود معهم والرب

 [ فلستيني أم   نيفيليمكانوا  أ إىل اجلمهور بعيدة عن كراهية األجانب، سواء      ] املوجهة[إنّ الرسـالة    
بية ملوسى  ، كمـا نعرف قبلئٍذ من احلكاية التمهيدية حول الزوجة األجن          ]فلسـة، ز م   / فلسـطيني 
اخلضوع األعمى ملشيئة يهوه سيكون     . يشوع وكالب ] االقتداء[املغـزى هـو حماكاة      . املتواضـع 

ـًامطلو مطيع ومستعد ليأكل ليس فقط السلوى واملن، بل        :  من اليشوعات  إسرءيلسيكون للرب   . ب
ول من يسقط حتت    املنطق اجلزائي مصمم ليقوض يقني القارىء ح      . حلـم العمالقة إذا طلب منه ذلك      

ـًااللعـنة ومـن سيكون مبار      إنه حيول انتباه القارىء عن خط احلبكة الظاهري .  أم األممإسرءيل:ك
، لكن املرء   )21-16: 50التكوين  ( هي غري أهداف البشر      الربفأهداف  . للقصة إىل وظيفتها كأمثولة   

 . من خالل قصص املاضيالربيعلم هبدف 
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قصـة من القصص عن احلرب املقدسة يف أسفار العدد والتثنية ويشوع األمل بأنّ               أي   ال تعطـي  
إنّ أمر  .  بقلب طاهر  الربأن حيبوا   :  سينجح يف تنفيذ الشرط ألجل احلماية الذي وضعه يهوه         إسرءيل

حني تنجو  جيل القفر حمكوم عليه بالفشل واهلالك، يف        . إله كامل من الصعب أن يطيعه بشر ناقصون       
). 21-20: 9امللوك األول (تظل يف اجلوار يف عيد سليمان، عندما تأخذ أدوارها كسخرات له  . األمم

ـًا يف استعمال الكتاب للحرب املقدسة هي أن كل هذه القصص تنتهي                 إنّ السـخرية األكثر إدهاش
 .دسةفالسامرة وأورشليم مها الضحيتان األوليتان للحرب املق. إسرءيلكهالك 
إشارة موجزة إىل قصة خطبة     من دون   يكتمل سؤالنا احلاسم املتعلق مبطالبة يهوه بالتطهري االثين          ال

النصر . إنّ يشوع، القائد الناجح، يشرح املاضي جلنوده اجملموعني       ). 24-23يشوع  (وداع يشـوع    
جيب ). 5-1: 23يشوع  (لقد طردهم وهو الذي سيطرد الباقني       . عـلى أمم كنعان هو انتصار يهوه      

ـًا أن يكون وف   إسرءيلعـلى    ـًا وال ميي  ًرا لتعاليم موسى، ال حييد عنها يسا      ي جيب أن حيرصوا على    . ن
يردد السارد التباين بني    ). 11-10: 23يشوع   (»بقية تلك األمم  « بدالً من التزاوج مع      الربحـب   

فإهنم أنفسهم  ) بقية األمم (فإذا تزاوجوا مع    . إسرءيلحب يهوه وحب الزوجة واألسرة ليتكهن مبصري        
 مع شعب األرض يضع الشروط ألجل       إسرءيلإنّ منطق اجلزاء يف مماهاة      . سوف يأخذون دور البقية   
كما نشأ رفض قتال العمالقة من اخلوف على زوجاهتم وأوالدهم، كذلك           . الشعور بالذنب املستقبلي  

 . حتت لعنة احلرب املقدسةًدا مع بقية تلك األمم لتضع جيالً جديإسرءيلتلجأ قصة يشوع إىل زجيات 
فمطالب التوراة  .  عن النص الكتايب   ًدا أب ًداإنّ كون هذا الفشل هو القصد املضمر للمؤلف ليس بعي         

وع، يف الكلمات االفتتاحية من اخلطاب الثاين ليش      . املسـتحيلة تشترط تواضع موسى وحبه لألجنيب      
فكل األشياء اجليدة اليت وعد هبا يهوه       . يصـف املصـري الذي جلبه منطق القصة إىل املشاركني هبا          

ـًالكن لذلك متا  .  قد حتققت  إسرءيل ، ميكن للرب أن يوقع كل سوء، إىل أن ينفيهم من األرض اليت        م
لقد منحهم األرض،   . كان يهوه هو الذي خاض احلرب املقدسة      ). 15-14: 23العدد  (منحهم إياها   

. فهم مل يتعبوا يف األرض    . مل يكن ذلك مكافأة بل بركة     .  أباطرة املاضي العظماء   اعلى حنٍو يشبه كثريً   
). 11-10: 6؛ انظر التثنية    13: 24يشوع  (فهـم مل يشيدوا املدن وال غرسوا كروم العنب والزيتون           

عندما ). 14: 24: يشوع (»ه بكل أمانة  واعبدواتقوا يهوه   «: يـلخص يشوع طلب يهوه من الشعب      
 ًداإنه ليس سعي  . ، يفاجئهم يشوع ويفاجىء القارىء    الرب بدونيـرد الشـعب حبمـاس بأهنم سيع       

حيذرهم من العجرفة ومن اخلطر     . حيذرهم من أهنم ليسوا قادرين على تنفيذ مطالب يهوه        . جبواهبـم 
لن يغفر عدم   . إله غيور : )ELQANO(إنه إيل قانو    . يهوه هو إله قدوس   : الـذي يضعون أنفسهم فيه    

حىت بعد ). 21-19: 24يشوع (سيجلب التعاسة عليهم وسيهلكهم حىت بقدر ما أحسن إليهم . الوالء
ـًاهذا التشبيه الوحشي لسيدهم اإلهلي بوصفه زو        على حنٍو إجرامي، فإنّ حتذيرات يشوع ال        ًرا غيو ج

د، أنّ رغبتهم هي أن يعبدوا يهوه، عندما يعترب املؤلف األمة كلها            يكررون، كرجل واح  . تثين الشعب 
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أنتم شهود على   «: إنّ إذعان إشعيا مييز املأساة الضمنية يف كلماته       . مسـؤولة عـن الكارثة القادمة     
خيتم املشهد باحتفال مهيب عندما     ). 22: 24يشوع   (»أنفسكم، فقد اخترمت يهوه ألنفسكم لتعبدوه     

ـًايـربم يشوع ميثا    مثل موسى وعزرا،   . إسرءيل، كما يفعل عزرا يف قصته ألجل البقية الناجية من           ق
ميوت وينتهي  . ضدهم كشاهد   ًراينصب حج . الربيثبـت يشوع التماثيل ويدوهنا يف كتاب شريعة         

 .سفره
فالقصص ال  . عـلى سـطح القصـة، ال يقوم الغموض احلزين ليشوع وال لعزرا بوظيفة كخامتة              

مع ذلك، فإنّ النهايات تسبب     . يسمح لنا بالتوهم  ) األسفار(ترتاح، ووحده االفتراض احلديث حول      
ـًاإنّ مؤلفـيها يقفون على مسافة، يف حني يكون اجلمهور مستغر    . االنـزعاج   يف اخلطاب األوسع ق

هل ميكن  .  كل قلبه؟   من الرب أن حيب    إسرءيلهل ميكن لشعب    . حول العمالقة واإلله الغيور واحلب    
ـًا أن يكونوا مثل موسى وأن حيبوا زوجاهتم األجنبيات والرب أي          إسرءيلللـباقني مـن      لقتال . ؟ض

لكن برفض الزوجات واألبناء، هل     . العمالقـة، خياطـر املرء بفقدان الزوجات واألبناء الذين حيبهم         
-32: 19الالويني  ( حبب األجنيب    الربط حب   كيفما صيغ السؤال، فإنه حياول أن يرب      . ؟الربحيبون  

34.( 
إنّ هدف مرنفتاح إمنا    ). رقيم مرنفتاح (لعودة بإجياز إىل    إىل ا عـندما تنتهي هذه املناقشة، حنتاج       

على حنٍو مماثل، يذهب امللك     . موضوعات حرب مصر املقدمة   ): باألقواس التسعة (تلخصـه عالقـته     
ـًاهكذا متا .  عشر حليت املتمردين   اآلشـوري إىل حماربـة امللوك االثين       ، يقاتل يهوه األمم املشاغبة     م

إنّ اهلدف من احلرب املقدسة يف كل التراثات الثالثة ليس إبادة هذه األمم، بل              ). ج12،  1: 2املزامري  (
 .السالم األبدي

ـًاإنّ نشيد شالوم املكرر مثان     اإلهلية على حتويل    يف نشيد األقواس التسعة ملرنفتاح يعرب عن القدرة          ي
 :حتويل األمم املشاغبة إىل رعايا سعداء لإلمرباطورية: اللعنة إىل بركة

ليبيا صحراء؛ حيت   . ال أحد يرفع رأسه بني األقواس التسعة       ! خيّر امللوك ساجدين وهم يقولون شالوم      
م مل تعد   جزير مأسورة، ينعا  . هالكة] عسقالن[غزة منهوبة، جتتاحها كل الشرور؛ أشقلون        . مسفوعة
كل البلدان موّحدة؛ إهنا    . حّورو أصبحت أرملة مصر   .  ضاع هباًء؛ بذرته مل تعد موجودة      إسرءيل. موجودة
ـًاكل من كان مشاغ. يف سالم  .]40[إهنم ُيمنحون احلياة مثل رع، إىل األبد.  يقيده امللك مرنفتاحب

ـًاحول قورش بوصفه مسي   يردد نشيد مرنفتاح يف نشيد النصر الذي ينشده إشعيا           : 45إشعيا   (ح
ـًايبشـر إشعيا أي   ). 1-8 ـًا بالرب خملّ  ض جتد كل أناشيد النصر الثالثة هذه      ). 11-1: 40إشعيا   (ص
ـًاتنوي ـًا قري ع ، رقم  1امللحق  (لوالدة رمسيس الرابع    ) اليوم السعيد ( يف صرخة املبشر اليت تعلن عن        ب
ـًايصّور أي هذا السالم الدائم    ). 22 ُيحتفل ). 5امللوك األول   (> شلومو< يف سالم مملكة سليمان      ض

 السبعون  إسرءيلرأى شيوخ   « يف قصة القفار، عندما      الربة على جبل    رافيبالشـالوم يف الوليمة اخل    
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هذا السالم  ). 5: 23املزامري  (إنه يوجد يف املائدة اليت يفرشها يهوه لرعيته         . » وأكلوا وشربوا  الـرب 
ـًايوجد دائ  . يف ثيمات احلرب املقدسةم

، اليت تردد   )19-15: 10التكوين  : األمم اإلحدى عشرة  + كنعان  (إنّ حـرب يهـوه ضد األمم        
اإلحدى عشرة يف قصة اخللق البابلية، جتد       ] اهلوالت[صـدى حرب مردوك ضد تيامات والوحوش        

-40 حزقيال(من السيب   ] منام[يف رؤية   .  قصة هيكل سفر عزرا    ، يوازي حزقيال يف مشهد يف     شالومها
ـًا وأورشلي ًدا جدي إسرءيالً،  ًدا هيكالً جدي  حزقـيال يصـف   ) 48 يرسم صورة العودة إىل    .  جديدة م

 ويصبح جدوالً ) 14-10،  6: 2انظر التكوين   (ينبثق املاء من منصة اهليكل      . الفـردوس وشجرة احلياة   
ـًاعظي سيقف صيادو األمساك على    . ]41[ احلياة لكل خملوق حي    ـًا لكل خملوق جيري إىل عربه، ماحن      م

ـًاضفاف البحر امليت، الذي سيكون حمفو      3: 1انظر املزامري   ( باألشجار ذات األوراق اليت ال تذبل        ف

يف هذا التقسيم،   . ثاق يشوع  األرض يف مرياث جديد، عاكسة كارثة مي       حزقيالمث تقسـم رؤيـا      ) 
: 19الالّويني   (»حب جارك كما حتب نفسك    «بأن  ] التوراة[تصـور الرؤيا الوصية الكربى للشريعة       

وإمساعيل !] إبراهيم[، مـا يذكـرنا مبوسى وزوجته الكوشية، ويذكرنا بُبعاز وروث، بأبراهام             )18
:  واألجانب مع أوالدهم   إسرءيلن   هي مرياث لكل م    حزقيالإنّ أرض   . وعيسـو ويوسف وزوجاهتم   

ـًاتقتسـموهنا بالقرعة لتكون مريا    «  لكم وللغرباء واملقيمني بينكم، الذين أجنبوا أبناء يف وسطكم،          ث
22: 47 حزقيال (»إسرءيل، فريثون بينكم يف وسط أسباط       إسرءيلفيكونون لكم كاملواطنني من أبناء      

يفتتح عزرا سفره بتفسري    .  هو نقد ضمين   حزقيال الـنقد السـاخر لتنقيح عزرا هليكل         إنّ. ]42[)23-
مرسـوم قـورش بالعودة كتحقق لنبوءة كتبها إرميا يف رسالة إىل املنفيني يف بابل، تعلن انتهاء النفي                  

مبالحظة أنه   رؤياه وسفره    حزقياليف حني خيتم    ). 10: 29إرميا   (»عـند انقضاء سبعني سنة عليكم     «
تفتتح نبوءة إرميا بإعالن يردد     ،  »يهوه موجود هناك  «: منذ اليوم الذي ستسمى فيه أورشليمه اجلديدة      

ولكن إن طلبتم من هناك يهوه، ملتمسينه من كل قلوبكم ونفوسكم فإنكم            «: وعـد تـوراة موسى    
ـًاوف). 29: 4التثنية   (»جتدونه ي ويناشد يهوه، فإنه سوف جييب  ويصل إسرءيل لذلك، عندما ينادي     ق

عندما تكون أورشليم حتت احلصار وعلى وشك       ). 14-12: 29إرميا  (ويسمع وسيكون إىل جانبهم     
إنه يعّرف معاناة الشعب بأهنا مبثابة الدرب إىل        . ن، يتنبأ إرميا بأورشليم جديدة    وأن يهلكهـا البابلـي    

سيقلب ). 31،  22: 30إرميا  (ون إهلهم   يف صهيون اجلديدة، سيكونون شعب يهوه وهو سيك       . الفهم
يف صميم  ). 13،  10: 31إرميا  (النواح سُيقلب إىل فرح     : لقد تشتتوا لكنهم اآلن سُيجمعون    . مصريهم

تأيت األمهات أوالً، وهن يبكني على األموات لكنهن        . نبوءة أورشليم اجلديدة هذه تأيت دموع املعاناة      
مث متنح دموع أفرامي على أهنا اآلية على أنه قد متّ           ). 16: 31إرميا  (ُيعـزين؛ فاملعانـاة كان هلا هدف        

 ).20، 18: 31إرميا (يهوه سيتقبل ابنه األثري حبب . تأديبه بنجاح
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ـًامثـة تنويع أكثر قر     ، اليت  )66-64إشعيا  ( يرد يف أناشيد سفر إشعيا اخلتامّية        حزقيال إىل رؤيا    ب
ُيقرر مصري أورشليم عندما يستبدل يهوه لعنته للمدينة        . مباشرةً احلرب املقدسة    شالومتنكب على ثيمة    

فكراهيات املاضي قد نسيت، لُتحجب     . بالـربكة اليت كان ينشدها عزرا وشعبه يف أورشليم اجلديدة         
ترّوض حية قصة اجلنة إىل     ). 17-16: 65إشعيا  (ختلق أرض جديدة ومساء جديدة      . الربعـن عيين    

 وسفر الرؤيا، جيمع إشعيا كل األمم يف أورشليمه اجلديدة          حزقيال مع سفر    ).25: 65إشعيا  (األبـد   
، واألورشليم اليت يعيد بناءها الكاهن      شالومباملقابل، ال حيتفل سفر عزرا بأّي       ). 21-18: 66إشـعيا   (

ليم املاضي،  إهنا أورش . ، اجلديدة حزقيال ليست أورشليم إشعيا أو إرميا أو        إسـرءيل عـزرا وبقـية     
 .ًدانتهي أبت ناملأسورة يف قصة ل
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 امللك الصاحل، امللك الفاسد) 2/ 3

 املشكلة مع تاريخ امللوك) 1/ 2/ 3
 هي قصص اخللق، أو تلك      الكتاب املركزية للسجال حول التاريخ و     الكتابـّية مل تعـد النصـوص      

يشوع أو حىت القصص حول مملكة موّحدة أو        ، أو موسى أو غزو      !]إبراهيم[القصص حول أبراهام    
فكل هذه السرديات يعترف هبا على نطاق واسع        . أورشـليم إمرباطورية حتت حكم داود وسليمان      

إنّ تاريخ فلسطني يف كل من العصرين الربونزي واحلديدي املبكر قد تعلم            . عـلى أهنـا التارخيـّية     
ـًاسـري  قد يكون بعض املؤرخني اليزال يرغب يف       . كتابّية أن يسري على حنو مستقلّ عن التراثات ال        ع

الكـالم عن داود تارخيي أو حىت عن دولة مركزها يف أورشليم، لكن ال هذا الداود وال هذه الدولة                   
هذا ليس غري   . يتركز السجال اليوم على سفر امللوك األول والثاين       . ]1[يشـبهان مـا جنده يف الكتاب      

ـ    ـًا خال  ألن هذا العمل،   ًرامالئـم، نظ ـًا ملعظم أسفار الكتاب العرباين، يتعامل غال      ف  مع أشخاص   ب
، هوشع، آحاز،   قحامعـروفني بكوهنم التارخييني، ملوك مثل ُعمري، أخاب، يوآش، يهو، مناحم، ف           

ـًا، منّسى، ويهوياكني، الذين تظهر أمساؤهم أي      حزقـيال  ُتناقش األحداث  .  يف النصوص املسمارية   ض
ارخيـية يف هذه السرديات بكمية كبرية، مبا يف ذلك األحداث العسكرية الكربى اليت بدلت بشكل                الت

جـذري تـاريخ املنطقة، مثل محلة الفرعون ششنق يف هناية القرن العاشر أو غزو السامرة يف القرن                  
ـًاوتـناقش أي  . الـثامن  ، مثل   األحداث الكبرية للسياسة اإلمرباطورية اليت وقعت خارج فلسطني        ض

 .اغتيال سنحاريب، ملك آشور
ـًاترتـب حكايـات سفر امللوك وف     تستند الروايات .  لترتيب اخلالفة من سليمان إىل يهوياكنيق

. األقصر أو األطول إىل عهد كل ملك على حدة يف سلسلة ُتزامن حكاَم أورشليم مع حكام السامرة                
 حكايات داود أو أبراهام     اى حنو يشبه كثريً   متتلك بعض القصص املتضّمنة بنية وخصيصة احلكايات عل       

ـًا، على سبيل املثال، أمثولة كرم نابوت، اليت يقتل فيها أخاب وإيزابل رجالً بري   !]إبراهـيم [  ألهنما ئ
ـًامع ذلك، إنّ نصف سلسلة السردية تقري      ). 21امللوك األول   (يريدان االستيالء على أمالكه       مملوء  ب
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هذا . يف عيين يهوه   ًرا أو ش  امنّمط حيكم على كل ملك بدوره بأنه عمل خريً        بـتاريخ أحداث زائف     
الـتأريخ القضائي حّول الثيمات املركزية من أسطورة امللك الصاحل ليسقط احلكم اإلهلي على ملوك               

إنه يصف ما إذا كان امللك قد حسَّن اهليكل أو ما إذا كان اهليكل قد ُنهب، ما  . السـامرة وأورشليم  
ذا تركـت أمكـنة العبادة قائمة، ما إذا كانت عبادة اآلهلة األخرى مستحبة وما إذا كان امللك قد                   إ

يوم «: فيوم احلساب القادم  .  وبيت داود على مقياس العدالة القدمي هذا       إسرءيليقـاس قدر    . عـاىن 
 . ُيقرر أو يؤّجل حبكمي اللعن أو الربكة»يهوه

. مرات منذ ششنق إىل نبوخذنّصر ال تعدد األحداث التارخيية        إنّ قصـة هنب هيكل أورشليم سبع        
 ميكن تضمني كل أبناء داود يف سرقة ذهب         حيثإهنـا سـردية واحـدة يعاد قصها مرات عديدة           

( مضموهنا أمثويل . فالسردية ككل مبنية كقصة عجرفة وسقوط من النعمة. وعجائب هيكل سليمان
Parabolic (   تطور قصص هنب امللوك طبعة من قصة التنني ذي الرؤوس السبعة           إذ  . أكثر مما هو تارخيي

فقد كتب الكاتب الروماين    . لليهودية املبكرة ] العائدة[يف شـكل ُيردد يف التأليفات األدبية املشاهبة         
ـًااليهودي من القرن األول قبل امليالدي، يوسفوس، قص         حول السياسات التوسعّية مللك أورشليم      ص

هذه احلكايات ميكن   .  قبل امليالد، يوحنا هريكانوس ضد سامريي جرزمي وضد أدوم         يف القـرن الثاين   
 .مقارنتها بالتفصيل بقصص يشوع يف سفر امللوك الثاين، وسفر األخبار الثاين، وسفر إسدراس األول

 ويشوع، كقصص إعادة بناء أورشليم حتت حكم زروبابل         حزقـيال إن قصـص إصـالحات      
كنا أ سواء. رشليم جديدة يف ظل املكابيني، تعكس إعادة كتابة حماكاتية مماثلة         والكفـاح من أجل أو    

كنا نتعامل مع صراعات     منـتعامل مع ثيمات، مثل موت امللك، أو هنب اهليكل أو إصالح العبادة، أ             
قطة االنطالق  ، فإنّ ن  إسرءيلمنطـية مقولبة بني يهوذا وأدوم، أو أورشليم، والسامرة أو الكنعانيني و           
 .تكمن يف نصوص وقصص أخرى متاحة للكاتب، وليس يف أحداث املاضي

يف قصص امللوك املنّمطة، املعقدة، يأيت أربعة من حكام أورشليم يف أعقاب داود وسليمان يف بناء                
وك املل (حزقيال،  )12امللوك الثاين   (، يوآش   )24-9: 15امللوك األول   (آسا  : وترمـيم وإصالح اهليكل   

يوضع هؤالء يف تباين مع     ). 23-22امللوك الثاين   (ويشوع  ) 32-29؛ انظر األخبار الثاين     20-18الثاين  
إهنم يشاركون يف هنب اهليكل، أو يبنون       . امللـوك األربعـة الذين تسند إليهم أدوار العداء لإلصالح         

، منّسى  )16امللوك الثاين   (آحاز  ،  )12امللوك األول   (رحبعام  : األصنام بدونأو يع ) ؟(األمـاكن العالية  
مثلما أنّ منسى يرمز إىل ما هو شرير        ). 26-17: 21امللوك الثاين   (وآمون  ) 17-1: 21امللـوك الثاين    (

ـًاإنه دو . يف املُلـك، ميـارس يشوع دور امللك اخلري         رغم احلكم عليهم   . »امللك الصاحل يشوع  « م
 تكون معابة برغم هذه اإلصالحات،      حزقيالوآش و بالصالح يف عيين يهوه، فإنّ عهود حكم آسا وي        

فقـد شـارك كـل واحد على حدة يف هنب اهليكل يف حماوالت لرشوة امللوك األجانب، بن حدد،                
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ـًاكل واحد بدوره أي   . حزئيل، وسنحاريب وحتقيق السالم     وُيغتال  ًداميوت آسا مقع  :  يلقى عقابه  ض
. يؤجل يف سبيل دوره بوصفه ممثالً ألورشليم، حيكم عليه يهوه بالقتل          ، رغم أنّ موته     حزقيال. يوآش

 .باملقابل، يبارك امللك الصاحل يشوع مبوت مبكر

 املوت حييط بآل داود) 2/ 2/ 3
من بني كل   . إنّ قـتل امللـك، أو موته يف املعركة أو املنفى هو هناية متكررة حليوات أبناء داود                

 مبوت يشوع شبه البطويل على يدي الفرعون خنو وبعض          مضـامني هـذه الثـيمة، سأحصر نفسي       
ويف أيام  «: واحد لسرد القصة  ] آية[يف سفر امللوك الثاين، يكفي بيت       . القصـص الـيت يردد صداها     

فهب يوشيا . . حكـم يوشـيا زحـف الفرعون خنو ملك مصر حنو هنر الفرات حملاربة ملك آشور           
يف ). 29: 23امللوك الثاين    (»يف أثناء املعركة  ] ملك مصر [ملسـاعدة ملـك آشور عند جمدو، فقتله         

 :الشكل املختلف املوجود يف سفر األخبار، تكون قصة موت امللك أكثر واقعية
فبعث . زحف الفرعون خنو ملك مصر إىل كركميش، خلوض حرب عند الفرات، فتأهب يوشيا لقتاله              

إمنا . ا ال أبغي أن أهامجك يف هذا الوقت       أّي نزاع بيين وبينك يا ملك يهوذا؟ أن       : إليه خنو رسالً يقول   
فلم .  عاضدي لئال يهلك   الربفكف عن مقاومة    .  باإلسراع الربوقد أمرين   . جئت ألحارب أعدائي  

 على فم خنو، بل جّد يف حماربته يف سهل الربومل يصغ لتحذير . يرجع يوشيا عن قتاله، بل تنكر ليحاربه      
فنقله رجاله من   . انقلوين، ألنين أصبت جبرح بليغ    :  يوشيا، فقال لرجاله   فأصاب رماة خنو امللك   . جمدو

فناحت عليه كل   . املركبة إىل مركبته الثانية، وأعادوه إىل أورشليم، حيث مات ودفن يف مقابر آبائه             
 ).25-20: 35األخبار الثاين (ورثى النيب إرميا يوشيا . مملكة يهوذا وأورشليم

وت يشوع هي شكل خمتلف من مشهد منوذجي، أسنده شكسبري،          إنّ قصـة سفر األخبار عن م      
يسند سفر األخبار، بالتوازي مع سفر امللوك، هذا الدور إىل          . عـلى سبيل املثال، إىل ريتشارد الثاين      

يف هذه القصة، يقاتل يهوشافاط، ملك      ). 18؛ تـنويع يف األخبار الثاين       22امللـوك األول    (أخـاب   
فقد وعدهتما آهلتهما بالنصر، لكن النيب الصادق       . ، ضد سورية  إسرءيلأورشـليم، وأخـاب، ملك      

، غري عارف من النيب الصادق، أن يتوارى عن         إسرءيلحياول ملك   . باملوت] هلما [ًراميخياه، يتنبأ س  
 ملك  ثالثني بأن يقاتلوا فقط   الترفع الرهانات عندما يأمر امللك السوري قواده االثنني و        . قدره بالتنكر 

وُتهدد حياته إىل أن    ] أخاب[ ُيظن يهوشافاط خطأ أنه هو       ًرابيـنما خيـتىبء أخاب متنك     : إسـرءيل 
ـًاحيل رامي السهم احلبكة يف النهاية، الذي يرمي سه        . تكشف هويته احلقيقية   إنّ السهم،  .  يف اهلواء  م

يف طبعة  . ؤخذ من املعركة وميوت يف مركبته     ي. إسرءيل، يصيب ملك    الذي يسقط وُيوجه بنعمة يهوه    
سفر األخبار، ميثل الفرعون خنو دور النيب الصادق الذي حيذر          ] يوشيا[هـذا املشهد يف قصة يشوع       

مثل أخاب، يرفض اإلصغاء إىل نيب يهوه الصادق وحياول أن يتوارى عن قدره              وشع،يإنّ  . يشـوع 
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مع يهوه، ال يفيد أن ختتىبء أو ال        . رب على مغادرة امليدان   ه وجي نبتنكري نفسه، إالّ أن رماة السهام يصيبو      
 .]2[»حىت هذا اليوم«ختتم القصة على ثيمة النواح . ختتىبء

يف حني أنّ سفر األخبار جيعل يشوع ميوت ليس بسبب عدم اإلصغاء إىل نيب يهوه الصادق، يروي 
اليت " الفريدة"تلك نفس الفضيلة إنّ يشوع مي.  صالحهبسببسـفر امللوك قصة املوت العنيف ليشوع       

له نظري يكن  ويف الصالح، مل ) 5: 6انظر التثنية (فقد نفذ شريعة موسى بقلب طاهر . حزقيالميتلكها 
مع ذلك، إن غضب يهوه وقراره رفض   ). 25: 23؛  6-5: 18انظر امللوك الثاين    (مـن قبل أو من بعد       

إنّ ). 27-26: 23امللوك الثاين   (جده منّسى قد قرره     أورشـليم وملكهـا يدفع يشوع إىل قدر كان          
هذا املنطق القدري   . إنه اختيار يهوه الربكة أو اللعنة     . سـلوك أو فضيلة امللوك ال يقرر قدر أورشليم        

يشـدد عليه قبلئٍذ يف بداية قصة داود يف طبعة حنة النبوية من النشيد لإلنسان البائس، اليت تقرر قدر                   
). 6: 2صموئيل األول  (»يهوه مييت وحييي؛ ُيرتل إىل اهلاوية شيئول ويرفع   «: فقريوال] األمري[امللـك   
ـًا هو من رفعه يهوه، مرج     حزقيالكـان    ـًا ليس فقط مزولة آحاز بل أي      ع  ساعة التاريخ مخسني    ض

 .]3[)11-4: 20امللوك الثاين (سنة إىل الوراء 
ـًاك أي صموئيل، امللو ] أسفار[حيمـل خط حبكة قصة       ـًا سب ض ـًا سرد ب  ألجل املوت العنيف    ي

فكما أنّ املوتيف املردد للفشل يف اإلصغاء إىل نيب يهوه يقرر القصة يف سفر األخبار، ُتعّرف                . ليشوع
هذه الصالة تستنفر مبدأها الذي ال      . سلسـلة من السرديات يف سفر امللوك عن طريق صالة سليمان          

، ضد حقيقتها اليت ال     )32: 8امللوك األول    (وحدهيقع على املذنب    ] احلساب[أنّ احلكـم    -يقـاوم   
إنّ السخرية واملنطق املثبت؟ لصالة سليمان      ). 64: 8امللوك األول    (»ال إنسان بال خطيئة   «: تتزحزح

جتد أحجية سليمان   . ال أحـد ميكنه أن يتجنب احلكم والكل هم رعايا رمحة يهوه           : مهـا كامـنان   
ـًاإذ يفتتحان م  ). 24صموئيل الثاين   (ية مضاهية إلمث داود     جذورهـا يف حكا     حول الذنب   ًرا حوا ع

بالقيام بإحصاء سكاين حمّرم، يقاس بقوته اخلاّصة يف    (إنّ داود، الـذي ُيغرى      . والعقـاب اجلمـاعي   
بذنبه، مينحه  اعندما يعترف داود التائب أخريً ). 9: 24صموئيل الثاين   (احلرب، بدالً من اإلميان بالرب      

ثالث سنوات من اجملاعة أو ثالثة أشهر من الفرار         : يهوه حرية االختيار بني العدالة اجلماعّية أو الفردية       
 .]4[من أعدائه أو الوباء لثالثة أيام

يف الفرار من   . إنّ نقطة االنعطاف الكبرية للقصة قد علمت داود أن يثق بيهوه أكثر مما يثق بنفسه              
 أن ميارس الدور الذي     الذي ختلى عنه أصدقاؤه، والذي مير حبالة قنوط، تعلّم داود أخريً          ابنه أبشالوم، ا  

وهو ). 2-1املزامري  ( وسار يف درب االستقامة      وحدهوجد مالذه يف يهوه     : يسـنده إليه سفر املزامري    
: 15ئيل الثاين   صمو (»يتمىن الذهاب للصالة  «يصعد جبل الزيتون، حيث، كما خيربنا النص، أنّ املرء          

ـًايسند الدور إليه هلذه املناسبة متا     ) 3(املزمور  . ، ميارس دور ممثل التقوى ويشرح قدرة الصالة       )32 : م
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كثريون . كثريون يتألبون عليّ  ! ما أكثر خصومي  «). 1: 3املزامري   (»عـندما فـر من ابنه أبشالوم      «
 يترك شيء من عظمة داود عندما يشرع ال). 3-2: 3املزامري (» . .يقولـون عين ال خالص له بإهله   

صموئيل  (الربيف الصـعود إىل مـالذه األخري على جبل الزيتون، حيث يتمىن املرء أن يسجد أمام                 
. إنه حايف القدمني؛ رأسه حمين، كل من معه حيين رأسه ويبكي          . يبكي عندما يصعد  ). 32: 15الـثاين   

، حيث مل يعد له مالذ، يتكلم إىل صديقه صادوق  عـندما يفـر داود من أورشليم اليت بناها بنفسه  
 :إنه جيد مفتاح احلكمة الذي يفتح قصته. ويعرب عن رغبته املخلّصة) الصدق، الفطنة(

إين : وإن مل أستحوذ على رضاه وقال     . فإنين إن حظيت برضى يهوه فإنه يعيدين فأرى التابوت ومسكنه         
 ).26-25: 15الثاين صموئيل (مل أَُسرَّ بك، فليفعل يب ما يطيب له 

ُتسمع صالته، فيعرب فوق اجلبل وقد      . داود هـنا هو ممثل البشر وعبد يهوه، يصعد جبله بتواضع          
ـًاُجدد ِملْكه ويعود إىل أورشليم، راك  .]5[ على محارب

فداود، كونه قد أفرغ من تشبثه برأيه يف ذروة قصته على           . ماكر] اجلرد[إنّ منطق قصة اإلحصاء     
ـ    نفسه ملنفعته اخلاّصة يف حماولة لتحويل قدره عن        ) املالذ يف يهوه  (تون، يستعمل اآلن هذا     جـبل الزي

مفضالً رمحة يهوه على قصة فراره اليت ال تنتهي من أيدي البشر، خيتار معاناة              ]. احلسـاب [احلكـم   
. رهيبيف اليوم األول من الغضب، مع ذلك، يرتعب يهوه نفسه من الوباء ال            . األمـة على معاناته هو    

ـًاإذ ميـوت سبعون أل     يتوب عن شره .  يف يوم واحد، عندما يرد يهوه كما فعل يف الطوفان العظيم           ف
ـًايظهر هذا املالك أي   . ويوقف املالك على أرض البيدر      يف طبعة إرميا من روح املهلك الذي يرسل         ض

ذراع املعاقب للدارس   ال: يكون رمز اهلالك يف سفر إرميا صورة مزدوجة       . بابل) الدراسـني لدرس  (
ـًاإنّ الدرس أي  . املمـدود لسـحق القمح خيدم صورة احلساب والعقاب من مالك املوت             جيلب  ض

ـًاعلى حنو مضاعف أي   .  من زؤاهنا  إسرءيلاخلالص، حيرر قمحة     ، فإنّ الذراعان املمدودان للدارس     ض
ـًامهي) َزَرْع(زارع، الذي يزرع القمح      مهـا بالقدر نفسه الذراعان املمدودان لل       >زارمي< ـًا ربي ئ  ع
بدرس القمح يف اليوم األول من الغضب، ينتقل تأسف يهوه          ). 3: 6انظر إشعيا   . 2: 51إرميا   (ًداجدي

يعترف . إنّ امللك املتأسف اآلن يرغب يف أن يتخذ دوره األكثر مالءمة، دور الراعي لشعبه             . إىل داود 
أنا املخطىء واملذنب، وأما هؤالء اخلراف      «: ، وقد ذعر من الوباء الذي حلّ بأورشليم       داود بتواضـع  

 يف امتحانه   ايف الساعة احلادية عشرة ينجح داود أخريً      ). ا17: 24صموئيل الثاين    (»فمـاذا جـنوا؟   
 ).ب17: 24صموئيل الثاين (ليحل عقابك علّي وعلى بيت أيب : ويصلي ألجل حكم أكثر مالءمة

، )10: 12صموئيل الثاين   ( قصـة اإلحصاء موازيتها يف قصة حماكمة ناثان لداود لقتل أوريَّا             جتـد 
وترديد أسطورة إله احلرب ) 5: 15كذلك امللوك األول ( لداود »الذنب الوحيد «قصـة خمـتلفة عن      

انتقم هيفيستوس لنفسه   . آريـس، الـذي كان يكره هيفيستوس األعرج ونام مع زوجته، أفروديت           
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من هذا الزىن، ولدت    .  ال ميكن قطعها   حيث ناعمـة للغايـة ال ميكن رؤيتها وقوية للغاية           بشـبكة 
 ).الوئام(هارمونيا 

ألن داود قتل عبده املخلص     . ة، يتبع احلكم منطق اجلزاء    رافييف الطبعة الكتابية من هذه احلكاية اخل      
إنّ إشارة هذا احلكم إىل أوريَّا الذي قطعه سيف         . ًدابالسـيف، فـإنّ السيف لن يربح بيت داود أب         

ـًامنوذج) موتيف أعمى (األمـوين ختلـق      يف القصة نفسها، ُيقذف أوريَّا بسهم      .  للسردية التقليدية  ي
إنّ . مع صدى من مشهد موت يشوع يف سفر األخبار        ) 10-9: 12،  24: 11انظـر صموئيل الثاين     (

السيف :  ذو احلدين لتراث احلرب املقدسة الشرق أدنوي       سـيف اجلزاء يف حماكمة ناثان هو السيف       
 يف النقوش   ًداالسـحري الـذي أعطـاه اآلهلة إىل ملكهم املختار ليستعمله يف املعركة، املعروف جي              

السيف الذي يطرد كل    «يف نقـش الكرنك العظيم، حيلم مرنفتاح بأنّ متثال فْتاح يعطيه            . املصـرية 
ـًاد القاهرة، يعطى اإلله الفرعون سي     يف مشـهد عـلى عمو     . ]6[»اخلـوف  . ]7[ ليفين به زعماء ليبيا    ف

 الشهري سيفه السحري آية على االعتراف بدور مرنفتاح بوصفه ابن اإلله،            إسرءيليسـتعمل رقـيم     
إنه إذ ُيستعمل امتثاالً للقائد اإلهلي للحرب املقدسة، فإنه يهزم كل           . ]8[الـذي جيلس على عرش شو     

ـًا يف قصة اجلنة، يكون هذا السالح السحري سي        .عـدو  ـًا برا ف ال ُيقهر  :  يقطع يف كل االجتاهات    ق
يف قصـة داود، يـتلقى سيف األعجوبة عندما يعطيه الكاهن أخيمالك سالح             ). 24: 3الـتكوين   (

ألن داود استعمل سيف احلرب    ). 9: 21صموئيل األول   (جولـيات، عـندما يفـر داود من شاول          
 .ة ألهدافه اخلاّصة، مع ذلك، فإنه ينقلب ضد صاحبه ويصبح القدر األبدي لساللتهاملقدس

مثلما أنّ السيف فوق بيت داود يأخذ شكل فكرة مهيمنة متكررة الزمة ويرمي بظله املهدد فوق                
قصـص أبـناء داود، جيد املرء أصداء له يف كثري من احلكايات واملشاهد الصغرية اليت اجتذبتها قصة    

) 22-18: 21صموئيل الثاين   (ُتـربط أربع حكايات عمالقة سريعة بقائمة أبطال داود الثالثني           . داود
احلكايات [تستعمل واحدة من أفضل هذه      ). 39-8: 23صموئيل الثاين   (وُتوسـع حبكايات ونوادر     

ـًا ويطالب رجاله باملاء     . ثالثة من أبطال داود لسرد أمثولة     ] والـنوادر  ة مثل أمري . يكون داود عطش
ـًامصرية مدللة، مع كل نزوة من نزواهتا تطلب طل         إنه يريد املاء من    . ، ال يريد داود أي ماء     ]9[ًدا حمد ب

إنه . إنّ كون البوابة يف أيدي العدو هو دون مالحظة هذا امللك العظيم           . احلوض قرب بوابة بيت إيل    
ـًايإنّ رجال داود املخلصني، اجلنود اجليدين مج      !. يـريد ذاك املاء    ـًا والذين ال يتمنون شي    ع  سوى  ئ

إنّ داود، إذ تأكد مما . حتقيق أقل رغبة من رغبات ملكهم، خيترقون معسكر الفلستيني وجيلبون له املاء 
إنه . فعلـه جنوده، يشمئز من عجرفته احملاكية إلهله، اليت تدفع رجاله املخلصني ألن خياطروا حبياهتم              

إنّ داود، وقد أرسل أبطاله إىل      . ُيحاكم بدم رجاله ويقدم املاء إىل يهوه      يندم فريفض شرب املاء ما مل       
 ).17-13: 23صموئيل الثاين (املعركة، يدين بالفوز بغنيمة تلك احلرب املقدسة إىل سيده 
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إنّ ندم داود، مع موتيفات الرتوة واملاء والتسبب يف خماطرة البطل املخلص حبياته عند البوابة، هو                
يف قصة مقتل أوريَّا، مع     . الربيف قصص املاء واإلحصاء أمث داود ضد        .  أوريَّا اتيتشـكيك يف حكا   

ه ؤكان اشتها ). 21-20: 26انظر حجة ضد شاول يف صموئيل األول        (ذلك، كان إمثه ضد اإلنسان      
عندما تصبح بيثشيبة حامالً، يزج داود بزوجها، أحد        . المـرأة يف مائـه حىت أكثر نزوية من عطشه         

، يف خطر   )39: 23صموئيل الثاين   (الـه الثالثني، الراغب يف املخاطرة بكل شيء من أجل نزواته            أبط
يؤطر القتل يف قصة حصار يوآب      . حيـث إنـه، عندما يقتل، يكون بإمكان داود أن يتزوج بيثشيبة           

داها خرب  حتمل إح . إهنا تروى على إيقاع الرسائل الواردة والصادرة      . ]10[)12-11صـموئيل الـثاين     (
يف قصة داود واملرأة يف     ). 21: 11صموئيل الثاين   (مـوت أوريَّـا بسـهم أطلقه راٍم من بوابة املدينة            
صموئيل (دفة  اص ويشوع، بسهم يطلق بامل    إسرءيلاحلمـام، ُتشرى دية مثن دم أوريا، مثل دية ملك           

، كما يدفع مثن عبد     )18بار الثاين   ؛ األخ 22؛ امللوك األول    23: 35؛ األخبار الثاين    21-14: 11الـثاين   
ـًايصبح السهم سي  . خملـص مقـابل نزوة ملكه      فإنّ :  عندما يرسل املؤلف لقارئه رسالة عرب داود       ف
هذا السيف ذو احلدين يعرض مصري أسرة داود        ). 25: 11صموئيل الثاين   (السـيف يلتهم هذا وذاك      

صموئيل  (»مدينة املاء «اليت كان موت الزوج يف      عندما يتزوج داود املرأة من احلمام،       . ]11[لـلجزاء 
 الراحة، ُيصدر احلكم على حنٍو      انقـد استماهلا، فال قدره وال السيف جيد       ) 27: 13؛  27: 12الـثاين   

 :مالئم، من فم داود، أمثولة يهوه الذي حيكم على نفسه من خالل النيب ناثان
. كان الغين ميتلك قطعان بقر وغنم كبرية      و. عاش رجالن يف مدينة واحدة، أحدمها ثري واآلخر فقري        

وأما الفقري فلم يكن له سوى نعجة واحدة صغرية، اشتراها ورعاها فكربت معه ومع أبنائه، تأكل مما                  
مث نزل ضيف على الرجل الغين،فامتنع أن يذبح من         . يأكل وتشرب من كأسه وتنام يف حضنه كأهنا ابنته        

ـًاغنمه ومن بقره ليعد طعا     ؛ 4-1: 12صموئيل الثاين   ( بل سطا على نعجة الفقري وهيأها له          لضيفه، م
 ).18انظر التكوين 

ـًاكما يعيش يهوه، فإنّ اإلنسان الذي يفعل شي        يأمر امللك داود يف غضبه     .  كهذا جيب أن ميوت    ئ
هذا . وحتكم كلماته على الرجل الغين ألمثولة ناثان، الرجل الذي يسرق امللكية الوحيدة للرجل الفقري             

يف العقاب، الذي يناسب اجلرمية، فإن طفل خطيئته جيب         ). 5: 12صموئيل الثاين   (الرجل كان داود    
ـًاأن ميوت، مفتت  ).14-7: 12صموئيل ( قصة موازية ح

، يأيت عقاب )37: 19امللوك الثاين  (حزقيالكمـا جـاء موت سنحاريب على يدي ابنه يف قصة            
يف . تؤخذ زوجاته من قبل أعز الناس عليه      .  ساللته يف مؤامرات الكبار    داود مـن بيته هو عندما توقع      

ثشيبة تدفعه  يفثمن اغتصاب ب  . ]12[حـني أنّ داود قـد أخطأ يف السر، تؤخذ زوجاته يف وضح النهار             
عندما تتقدم القصة، يقدم اجلزاء لقاتل األب       . زوجـات داود العشـر اللوايت يغتصبهن ابنه أبشالوم        

ـًافيما هو يهرب من صائد جائزة قدرها عشرة شيكالت مث         .  مماثالً اًراملدعي قد   لرأسه، يعلق رأسه    ن
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ـًامعل«، جيد أبشالوم نفسه     يف شـجرة بلوط، يف تقليد وحشي ملسيح مدعٍ          » بني السماء واألرض   ق
ثالثة سهام  آب بالزيت، ب  وُيقتل أبشالوم، الذي مسحه ي    ). 6: 8انظر املزامري   ،  9: 18صموئيل الثاين   (

، عندما تقلب القصة    )16: 18صموئيل الثاين   ( من حاملي الدرع     تـنفذ إىل القلـب وبطعنات عشر      
انظر صموئيل  ( الشمالية، مع سهامهم العشرة يف داود        إسرءيلفعشرة من أسباط    . اجلـزاء إىل نبوءة   

وجاته العشر، اللوايت   كما ز ) 2-1: 20صموئيل الثاين   (، ُيفقـدون لـلملك العظيم       )44: 19الـثاين   
 ).3: 20صموئيل الثاين  (» لزوج حيأرامل«أصبحن 

بعد . مثل أخاب يف قصة كرم نابوت، اشتهى داود ملكية عبده مع الوقوع يف حب زوجة الرجل               
أن يرتـب داود بشـكل نـاجح ملقتل أوريَّا، يقرر عقاُبه مصري بيته وخطط حبكة السردية الكربى                  

تفتتح اللعنة سلسلة متوالدة من احلكايات اليت       . سيف ذو حدين لعنفه   : والثاينلسـفري امللوك األول     
، الذي يصفه مؤلف سفر     ]يوشيا[هتلـك يف هنايـة املطاف كل أبناء داود حىت امللك الصاحل يشوع              

جربوته لكن يهوه مع ذلك مل يتحول عن        اهتدى إىل يهوه مبلء قلبه وروحه وبكل        «امللـوك بأنه قد     
إنّ أول من يدفع من بيته مثن جرميته، كما رأينا، كان طفل            ). 26-25: 23ك الثاين   امللـو  (»غضـبه 
] وهو[يف قصة داود، يقوم الندم وموت طفله بوظيفة إرجاء غضب يهوه يف فترة حياة داود،                . بيثشيبة

 . لتحقيق السالم يف فترة حياتهحزقيالموتيف يعاد استعماله بشكل شهري يف قصة 
(= يطلق داود عليه اسم سليمان      .  بطفل جديد، يقرر يهوه أن حيبه      بيثشيبة العزاء حلزن    ويكـون 

/ حمبوب = >دود<(إن يهوه أحب داود     ). حبيب يهوه (> يديدياه<، لكن يهوه يسميه     )سـالم 
ـًا، اآلن سيحب ابنه، الذي يكون مرة أخرى األصغر س         )حبيب  مع سبعة إخوة وسيؤدي دور داود       ن

يف قصته يف سفر امللوك، فإن سليمان البالغ سوف ُيخضع المتحان بوفرة من بركة              . جديـد جلـيل   
إن التنافس والتالعب اللعب بالكلمات على اسم سليمان عند والدته          . ثروته، ونساءه وحكمته  : يهوه

ـًافداود سينال السالم، أما يهوه فيلتمس ح      . حيـددان الفرق بني هدف داود وهدف يهوه          كان قدب
ـًاإنّ التالعب بالكلمات على اسم داود أي      . نالـه مـن داود      يوجه خط احلبكة حنو حكاية امللك       ض

، الذي جيمعه حب يهوه ليشوع إىل قربه برمحة، وقد  )2: 22امللوك الثاين   (الصـاحل يشوع، ابن يديدا      
 ).20: 22امللوك الثاين (أعفيت عيناه من رؤية دمار أورشليم 

 لعظيم الذي ينبغي أن يكون سالم سليمانالسالم ا) 3/ 2/ 3
يف النقوش  . إن العالقـة بـني اهليكل ومسؤولية امللك عن محايته ليست جديدة على سفر امللوك              

النصـبية، يعكس امللك الصاحل املعاناة السابقة مبعاجلة غضب اآلهلة من خالل ترميم اهليكل وإصالح               
يصف امللك األيام الشريرة السابقة، عندما كان       ،  )4، رقم   2امللحق  (يف نقـش أسرحدون     . العـبادة 

، لعن مردوك بابل فأضحت     )10: 29؛  12-11: 25إرميا  (مثل يهوه   . اآلهلـة غاضبني وخططوا للشر    
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ـًاصحراء خاوية وأرسل أهلها إىل املنفى ملدة سبعني عا         إنّ خملّص بابل، أسرحدون، ُيستدعى من      . م
ـًابـني إخوته األكرب س     يف حني اكتشف   . ل داود، خيتاره مردوك ليحكم إمرباطوريته     كذلك مث ). ن

-8: 22امللوك الثاين (يف مرونة القوانني اليت وجدها يف اهليكل       يوشيا مشيئة يهوه    /امللك الكتايب يشوع  
، فقد استخدم   )2: 37إشعيا  ( بالقدر نفسه اهلداية اإلهلية باستشارة النيب إشعيا         حزقيال، ووجدها   )13
كما يف أسطورة   . إساغال: إذ شجعوه على إعادة بناء واستعادة هيكل بابل       . حدون رسل الوحي  أسر

يف شكل معتدل من    . امللـك الصـاحل، يعيد اآلهلة إىل مكاهنم املناسب وحيرر املستعبدين من العبودية            
 يصلي أسرحدون ) 29-18،  1: 7صموئيل الثاين   (صـالة داود إىل يهوه بعد ختليصه من كل أعدائه           

 . كي تدوم بذرته واهليكل إساغال وبابل نفسها إىل األبد
، كان امللك مردوك مسؤوالً، مثل      )7-6، األرقام   2امللحق  (يف نقـوش امللك نبونيد، ملك بابل        

ـًادخل نبونيد أي  . عن مقتل سنحاريب  ) 38-21: 37إشعيا  (يهوه    يف حزن بسبب ذنوب املنديني      ض
وضع نبونيد لنفسه مهمة    ). 13-11: 22امللوك الثاين   (ب بسبب ذنوب يهوذا     مثلما حزن يشوع التائ   

باملقابل، يروي خلفه الفارسي، قورش، حكاية نبونيد       . اسـتعادة اهلـيكل والعبادة احلقة إىل مدينته       
إنّ شّر نبونيد ُيعكسه امللك الصاحل   . ، الذي يقابل قورش كفره بتقواه هو      )8، رقم   2امللحق  (الشـرير   
كالً من اآلهلة والناس من املنفى وأعاد       ) 5، رقم   2مثل نبوخذنّصر قبله؛ امللحق     (الذي أعاد   قـورش،   

ـًاإنّ قورش نفسه هذا، يف قصة عزرا، ينهي سبعني عا         . اهليكل إىل عبادته الصحيحة     من نفي إرميا    م
ـًا؛ انظر أي  1: 1عزرا  ( ؛ 8-3: 18امللوك الثاين   ( ويشوع   حزقيالمثل  ). 23-21: 36 األخبار الثاين    ض

اهلياكل وعبادات اآلهلة الشريرة ويعيد الناس إىل العبادة الصحيحة إلله          حششتا  أر، يدمر   )1-24: 23
9، رقم   2امللحق   (»إذا كانت تتم بطريقة سّيئة فإهنا اآلن معطلة بطريقة جيدة         «: السماء، آهورمازدا 

 يزيل امللك املوآيب مرتني عناصر عبادة يهوه ويعيد كالً          ،)21، رقم   2امللحق رقم   ) (رقيم ميشع (يف  ). 
 .من العبادة واألماكن املقدسة إىل الوالء املناسب إلهله كموش

 ويشوع تنتمي إىل جمموعة من حزقيالوراء قصص " األحداث"ميكن اإلكثار من هذه األمثلة، ألنّ      
حىت حكايات الفرعون املصري يف األلف الثالث        إىل الوراء    ًداالعناصـر السردية ذات جذور متتد بعي      

ختتم القصة الطويلة ملغامرات امللك، ) سردية مغلفية(يف  . قـبل امليالد ويف الواقع، إىل ملحمة غلغامش       
تربط معظم النقوش امللكية ثيمات استعادة املعبد وإصالح     . يعيد غلغامش بناء أسوار أورك ومعبد إنانا      

ـًاثايل وأبدي غال  العـبادة باالحـتفال بسالم م      تؤطر السرديات  . ، ينجم عن جناح احلرب املقدسة     ب
فعلى سبيل  . ًداالكتابية مشاريع البناء يف منط من التكرار احللقي ليخدم بشكل أفضل قصة ال تنتهي أب              

ـًااملثال، يف حلقة سفر القضاة املكونة من اثين عشر خملّ           يف  ًراش« لإسرءي، تأيت احلرب عندما يفعل      ص
كما تستمر هذه احللقة يف     .  إىل سالم يهوه   إسرءيليقوم كل خملص تايل مبهمة إعادة       . »عـيين يهوه  
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ـًاقصص داود وأبنائه، فإنّ فهم هذا السالم املوحى إهل          تطغى عليه شخصية واحدة، سليمان، وقصة       ي
 ).66: 8-15: 5امللوك األول (بنائه اهليكل يف أورشليم 

األبدي، > شلوم<قصة سليمان، ُينشأ اهليكل يف العام الثاين عشر من حكمه، بدالً من السالم              يف  
فـإنّ جمـد سليمان يفيد كمقدمة ونقيض لعهد اخلطيئة، الذي يلي، عندما يضاعف سليمان اخليول                

ـًاوالنساء والذهب والفضة حتقي  : لنبوءة موسىق
لنتوج علينا  : وها واستوطنتم فيها وقلتم   تمكم وامتلك ومىت بلغتم األرض اليت يورثها لكم يهوه إهل        

ـًامل ـًا كبقية األمم احمليطة بنا فإنكم تقيمون عليكم مل        ك  ًدا خيتاره يهوه إهلكم شريطة أن يكون واح       ك
ـًاحيظر عليكم أن تقيموا مل    . من أسباطكم  ـًا أجنب ك ولكن إياه أن يكثر    .  ال ينتمي إىل أحد أسباطكم     ي

 اال ترتدو :  عدد خيوله، أو يعيد الشعب إىل مصر ليحصل على مزيد من اخليل ألنّ يهوه قال لكم                 من
ـًاللرجوع يف هذه الطريق أي     ـًاوليحذر من أن يكون مزوا    . ض  لئال يزيغ قلبه، وال يكثر لنفسه من        ج

 .]14[)17-14: 17التثنية (الذهب والفضة 

 مع امللك احلاكم بوصفه عبده ويبين له  الربل باحتاد مشيئة ُتعطـى ثيمة العصر الذهيب الذي حيتف 
 اهليكل بكاملها وزخارفه، واحلرم الداخلي، واملذبح والكروبيم        ةفأرضي. هيكالً إىل سليمان كامتحان   

 ).55-15: 6امللوك األول (كلها مغطاة بالذهب 
يصف صعوده إىل اجملد،    األول  ]. املنامات[يـتحكم بقصـة سليمان لقاءات مع يهوه يف الرؤى           

األول يأيت يف بداية عهده، يف حلم عندما يكون يف جبعون، بعد            . والـثاين يصف سقوطه من النعمة     
يقدم يهوه سليمان بامتحان بالد العجائب الكالسيكي للحكمة        . تقـدمي األضـاحي يف املـرتفعات      

إنّ . قصة على ما جيري اختياره    تتوقف ال ). 14-1: 3امللوك األول    (»اطلب ما تشاء؛ فيلّبى   «: احلقيقية
سليمان، إذ يتجاهل الثروة واحلياة الطويلة وموت عدوه، يطلب حبكمة الفطنة على متييز اخلري والشر،               

 »بقلب فهيم «): 9: 2التكوين  (تلك الفضيلة العظيمة، اليت تتمنع على اجلنس البشري منذ قصة اجلنة            
مع ذلك مثلما ). 9: 3امللوك األول   ( من أن ُيحصى     اًدسيقضي سليمان بني الشعب الذي هو أكثر عد       

تـردد هذه القصة صدى سعي موسى غري الناجح للحكم بني شعبه الذي ال يعد وال حيصى يف القفر                   
؛ تنذر قصة حكمة سليمان بإخفاقات املاضي لكي تبدأ حكاية سقوط أبناء            )18-13: 18اخلـروج   (

] >شلومو<[ = وأحب شلمه   «: ة عهد ملك صاحل   يف الوقـت احلايل، ُيعطى القارىء خالص      . داود
يهـوه، وسـار يف فرائض داود أبيه، إال أنه واظب على تقدمي ذبائح وإيقاد البخور على املرتفعات                  

يبدأ عهد سليمان سلسلة سرديات بالفكرة املتكررة املهيمنة مللك يفعل اخلري يف            ). 3: 3امللوك األول   (
هذه الصيغة املقولبة املنمطة، كما تستعمل ويعاد       . رتفعاتعـيين يهـوه ومـع ذلك فإنه ال يزيل امل          

ـًااستعماهلا يف القصص التالية، تعيب كل ابن من أبناء داود الذين فعلوا حس              يف عيين يهوه، باستثناء     ن
 . ويشوعحزقيال
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ـًايتتضمنه أ ، فإمنا   ه وسقوط هسليمان تقيسان صعود   ارؤيـت إن كـون     .  أمثولة حكمة سليمان   ض
فاألمـثولة تقدم اجلانب اإلجيايب من سليمان ذي الوجه اليانوسي، وهو ما مييز جوهر سردية سفري                

كل . لواحدة طفل حي واألخرى مات طفلها     . تأيت عاهرتان إىل سليمان ليقضي بينهما     . امللوك ككل 
يف حكمه بينهما يظن    ). 28-15: 3ول  امللوك األ (واحـدة مـنهما تّدعي أنّ الطفل احلي هو طفلها           

ـًا عربان ًراسليمان نفسه إسكند   إنه يعرف أنّ األم احلقيقّية قادرة      .  إذ يوصي بأن يقسم الطفل بسيفه      ي
ختتم األمثولة عندما يعيد سليمان الطفل      . على متييز الفرق بني طفل وعقدة وستسلم ابنها إىل منافستها         

 .]15[ية اليت حيكم هبا سليمان شعبههذه هي احلكمة اإلهل. إىل أمه
1: 9امللوك األول   (يف العام الثاين عشر من عهد سليمان، يف منتصف سريته، يرى امللك رؤيا ثانية               

تعيد القصة إىل األذهان نبوءة موسى بالدمار       ). 9-1: 9امللوك األول   (إهنا تأيت يف ذروة عظمته      ). 9-
: 30؛ 36: 28؛ 20-19: 8؛ 26: 4التثنية ( ما هو حسن يف عيين يهوه    يفعل إسرءيلعندما مل يعد ملك     

ـًالقد اجته مباشرةً إىل قصة مجع سليمان لآلهلة جن        ). 28: 31؛  19 .  إىل جنب مع زوجاته األجنبيات     ب
ـًا، خصو)53-22: 8امللوك األول ( له  ًرا مجهوإسرءيلكمـا يف أمثولة العاهرتني، جيعل من كل    ص

ال إنسان بال   «). 34 :8امللوك األول   (إذ يطلب أن يغفر يهوه ذنوب شعبه      .  املستقبل اخلائب  إسـرءيل 
إنه يتكهن بأنّ   . ، جيادل ويتكلم بالنيابة عن كل أبناء داود يف املستقبل         )46: 8امللوك األول    (»خطيئة

ـًا مهزو الرب سـيعود يف النهاية إىل       إسـرءيل  إنه يصلي لكي   . نه قد أمث وتاب بقلب طاهر     ، لكو م
. تتكلم الصالة بصوت أورشليم التائبة، بعد اهلالك      .  املستقبل أن يعود من املنفى     سـرءيل يسـمح إل  

 ًدابأمـثولة الوالدتني وتفسريها يف صالة سليمان، تتحول السردية يف سفر امللوك إىل قصة ال تنتهي أب                
 .]16[)18-17: 2املكابيني الثاين  انظر(

 من سليمان إىل صدقيا: هنب اهليكل) 4/ 2/ 3
يف القصـة اليت تفتتحها صالة سليمان النبوئية، تقوض ثيمة هنب اهليكل على حنو قاتل عظمة جمد                 

يعلن سليمان،  ) ال إنسان بال خطيئة   . (إهنـا تضـّمن كل أبناء سليمان يف قدر أورشليم         . سـليمان 
. لرعاية اإلهلية بتجريد الذهب اخلاص باآلهلة عن احلرم الداخلي للهيكل         حتدد إهانة ا  . . الفيلسـوف   

إنه يستعمل للتعبري   . فنهب اهليكل، الذي رأيناه يف الفصل اخلامس، هو عنصر مشترك للنقوش امللكية           
يف القصص الكتابّية، ُينهب    . خطيئة املاضي اليت يعكسها عهد امللك املختار      : عن ثيمة املعاناة السابقة   

ألنّ قلب سليمان   . كل يهـوه وتفيد الثيمة كواحدة من بضع ثيمات حترض وتربر اجلزاء اإلهلي            هـي 
، فإن وحدة مملكته قد ضاعت قبل وقت طويل من جميء           )11-9: 11امللوك األول   (احنرف عن يهوه    

 فترة مع أنه مرسوم قبالً، يؤجل يف. كما يف قصة داود قبله، فإن قدر أورشليم      . ابنه رحبعام إىل العرش   
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إنّ .  ملوت سليمان القادم، هتّجر أورشليم بوصفها املركز اإلهلي للعامل         ًداقبلئٍذ استعدا . حـياة سليمان  
 .غضب يهوه يدخل أدوم ودمشق يف مترد ضد سليمان

يذهب . يكمن جمدها يف ماٍض خائب    . بعد موت سليمان تصبح أورشليم وتبقى بلدة ريفية صغرية        
ـًاكيم لُيعلن مل  ابـن سليمان رحبعام، إىل ش      امللك اجلديد بأن خيفف    ) إسرءيلكل  ( حيث يطالب    ك

؛ 40-29: 11امللوك األول    (الرب كما خطط    إسرءيلبعجرفة، يزيد رحبعام أعباءهم فيثور      . أعباءهم
ساد يف خالصة لف  . ُيترك ابن سليمان ليحكم قبيلة يهوذا الوحيدة، وذلك كرمى لداود فقط          ). 24: 12

يف األول، يدخل األصنام . ، ُيعرض مشهدان كسبب ونتيجة   )31-21: 14امللـوك األول    (أورشـليم   
يف املشهد الثاين يدفع    . ُيستفز يهوه إىل غضب غيور    . والفاسـقون إىل اهليكل حيث كان اسم يهوه       

ية فيجرد اهليكل من كل شيء، مبا يف ذلك الدروع الذهب         . غضب يهوه الفرعون ششنق لنهب اهليكل     
يستبدل امللك رحبعام ذهب يهوه بالنحاس إذ يأمر على حنو مشؤوم قائد جيشه             . اليت صنعها سليمان  

 .إسرءيلخيتم عهد امللك حبرب مع ). الكرت(حبراسة هذا 
إنه يصلح عبادة أورشليم، يزيل األصنام      ). 24-9: 15امللوك األول    (ًراكـان قلب امللك آسا طاه     

مع . ه، مثل سليمان، يترك املرتفعات، يقدم للهيكل هبات من الذهب والفضة          والـبغايا، ورغـم أن    
، يبين قلعة   إسرءيلترسيخ عهد هذا امللك الصاحل على حنٍو ثابت على موقف إجيايب، فإنّ عدوه، ملك               

يزيل آسا الكرت املتبقي من اهليكل ويرسله إىل بن حدد يف دمشق،            . يف رامة ويستعد حلصار أورشليم    
ـًـا داف .  على رفع احلصار   إسرءيلجيرب بن حدد    . إسرءيل إياه بشكل ناجح إىل نكث معاهدته مع         ع

. الذي جلبه ) السالم(باسـتعمال احلجارة من رامة ألجل التوازن، يستمر آسا يف شن محلة لتمجيد              
15امللوك األول    (»يهوأصيب امللك آسا يف شيخوخته بدًءا يف رجل       «خيتم عهد آسا على موقف سليب       

ـًاأما وقد هنب هيكل سيده، فإنّ سالم هذا الرجل األعرج من الصعب أن يكون سال              ). 23:   يلي  م
 .بدالً من الثقة بالرب كما فعل داود، فإنّ آسا قد رشا واشترى احلماية من إنسان. احلرب املقدسة

امللوك (مل يقم بإزالة املرتفعات     تطغى ثيمة هنب اهليكل على قصة مشاهبة يف عهد ملك صاحل آخر             
ـًا يف اهليكل عندما كان غال     ًرانصب يوآش س  ). 21: 12-1: 11الـثاين     وجاء إىل السلطة على أثر      م

ـًاميثاعقد  الكاهن القائد لإلصالح    . إصـالح ديين   هذه القصة يطغى   .  بني يهوه وامللك والشعب    ق
] ملك[يف حدث ختامي، يهدد هزئيل      . نية لرتاهة امللك  علـيها ترميم اهليكل، الذي ُيزين بالصور الغ       

مثل آسا قبله، خيفق يوآش يف اللواذ بالرب ويأخذ         ). 17: 12امللوك الثاين   (سـورية مبهامجة أورشليم     
على حنو غري مفاجىء ويف جزاء      . حزائيلبدالً من ذلك التقدمات النذرية والذهب من اهليكل ويرشو          

ـًاكان ابنه أي. الذي يشكو من خلل عرب مؤامرة بالطضـمين، يقتل هذا امللك     ـًا ملض ، ـًا صاحلك
يبدأ قصته بإعدام قتلة أبيه وهزمية      ). 20-1: 14امللوك الثاين   (لكـن أمصياه فشل يف إزالة املرتفعات        
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يدمر ، و إسرءيلإذ يأسره ملك    . مع ذلك، فإن السالم، من الصعب أن مييز عهده        . أدوم يف احلـرب   
ـًا عا بعد مخسة عشر  . أسوار أورشليم وينهب ذهب وفضة اهليكل       ُيقتل أمصياه بعد مؤامرة طاردته      م

 .من املدينة
ـًا، مثل ابن سليمان األول، رحبعام، مل      )20-1: 16امللوك الثاين   (كان امللك آحاز      قلب  ًدا فاس ك

ـًاعقا. إصـالحات امللـوك قبله     ـًا م إسرءيل لذلك، قامت سورية و    ب إنّ آحاز،  .  حبصار أورشليم  ع
، يأخذ الفضة والذهب من اهليكل      )إن مل يكن إلهله وسيده األعلى احلقيقي      (األمـني لـنمط القصة      

 صدى قصة دروع رحبعام الربونزية، مذبح اهليكل        ًدايستبدل آحاز، مرد  . ويرشو ملك آشور ليخلصه   
ميوت بسالم مع اآلشوريني فيما كان      . يده اجلديد يف دمشق   بنسخة طبق األصل من مذبح أراه إياه س       

 .يعد نفسه ألجل احلرب
، )21: 20-1: 18؛ امللوك الثاين 39-36إشعيا ( سفر إشعيا   حزقياليف طـبعة سفر امللوك من قصة        

إىل  إىل سردية سفر امللوك، يضاف مشهدان هامان  حزقياليف إدخال قصة    . تـبلغ ثيمة النهب ذروهتا    
-9: 18انظر امللوك الثاين    (قصة إشعيا وُيناغمان مع إشارة إىل سقوط السامرة أمام اجليش اآلشوري            

إنه ) 6-3: 18امللوك الثاين   (املشـهد األول هو تنويع على ثيمة إصالح العبادة          ). 18،  7-5: 17؛  11
ويوآش ) 14-11: 15امللوك األول   (يـروى باألسلوب نفسه كما يف قصص امللكني الصاحلني، آسا           

فهو األول من بني    .  يبز هذين امللكني   حزقيالمع ذلك فإن    ). 3-2: 12؛  18-17: 11امللـوك الثاين    (
 .ملوك أورشليم الذي يزيل املرتفعات
املشهد الثاين  . يهوه] توراة[، مثل أمصياه قبله، يطيع شريعة       حزقياليف هـذا الفصل القصري، فإنّ       

، انظر  16-13: 18امللوك الثاين   (يا يروى على منط قصص آحاز وآساو يوآش         املضـاف إىل قصة إشع    
ـًا    أورشليم برشوة سنحاريب بذهب وفضة      حزقيالخيلص  ). 8-7: 16؛  21-18: 15؛  18: 12أيض
يف حني يعاجل مركز قصة إشعيا ختليص أورشليم .  الذهب عن أبواب هيكل يهوهحزقيالجيرد . اهليكل

ـ    ت احلصار من خالل الدموع التقية والصالة، فإنّ تنقيح سفر امللوك الثاين خيلق السخرية              الباقـية حت
 يستثري  حزقيال للهيكل وخيتم جبعل     حزقيالإنه يبدأ بنهب    . ]17[جبعل خامتة القصة تردد صدى بدايتها     

ي دور مضيف كرمي ويكشف      املنغمس يف املعاص   حزقياليلعب  . هنـب البابلـيني املستقبلي للهيكل     
إنّ مغازلة  ). 19-12: 20؛ امللوك الثاين    7-1: 39إشعيا  (لضـيوفه البابليني من املستقبل بيت كنوزه        

 . مع القوى العظمى هلذا العامل من الصعب أن تقدمه يف صورة إجيابيةحزقيال
 ميكن  حيث] السيب[ملنفى   يف سفر إشعيا تدفع بأورشليم إىل ا       حزقياليف حـني أنّ خامتـة قصة        

ألجل بقية جديدة خملَّصة،    ) 40(لـلجمهور أن يسمع إيقاعات اخلالص لنشيد العزاء يف سفر إشعيا            
امللوك الثاين  (وحفيده آمون   ) 18-3: 21امللوك الثاين    (حزقياليستعمل سفر امللوك عهدي منسى ابن       
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ـًايبين املؤلف نقي  . يالحزقلـتقويض وإعكاس كل إصالحات      ) 19-26: 21 ـًا متمل ض  لإلصالح  ق
يعرض عهد يوآش قصة مزدوجة موسعة      ). 8-1: 23امللوك الثاين   (الكـبري للسـردية يف ظل يوآش        

ـًالترمـيم اهليكل وإصالح العبادة، جر       على أسلويب قصيت آسا ويوآش، فقط ليختم قصته املأساوية          ي
امللوك األول  (مثل شيشق   . اكني وصدقيان ال يرتشي نبوخذنّصر    مبشاهد التدمري والتهجري يف ظل يهوي     

) 13-10: 24امللوك الثاين   (، يسلب اهليكل    )14: 14امللوك الثاين    (إسـرءيل ويـوآش   ) 25-26: 14
ـًاويسـرق ذهب سليمان القابل للنهب دو       هذا املشهد ذاته يردد يف السقوط النهائي للمدينة يف         . م

نبوخذنّصر اهليكل ويأخذ منه كل املفروشات واألواين النحاسّية يف جمموعة من           حيرق  . عهـد صدقيا  
-13: 25امللوك الثاين   (املوتيفات، حىت األعمدة اليت بناها سليمان، ونعم، مرة أخرى الذهب والفضة            

ـًا سباع ًداخيتم احلدث تردي  ). 17 يته  لنهب شيشق كنوز هيكل أورشليم، الذي يزود سفر امللوك ببن          ي
 مثاله املركزي على كيف أنّ ملوك يهوذا كانوا         زقيالتصـبح القصة املدورة حل    . السـردية الطاغـية   

إنّ قصة سفر   . جيري تضمني كل أبناء داود يف هنب هيكل يهوه        . الربخيشون البشر أكثر مما خيشون      
 .امللوك عن السقوط املأساوي لبيت داود ال تتضمن أي ملوك صاحلني

لسفر امللوك بأن يدمج    ) 16-14: 18امللوك الثاين   (دث قيام سنحاريب بنهب اهليكل      يسـمح ح  
كجزء من ترديد سباعي لسرقة الفرعون شيشق ذهب        ) 39-36إشعيا   (حزقيالقصـة إشـعيا حول      

ـًافقصـة يشوع سفر امللوك ال تلي فحسب بل تطيح أي          . سـليمان  انظر األخبار   (حزقيالقصة  ب ض
12: 23امللوك الثاين   (هذا امللك ال خيلص أورشليم من وثنية منسى وسليمان فحسب           ). 32-29 الثاين

إنه يبطل على حنو ناجح اإلمث األصلي لريبعام الذي قرر طريق           . ، بـل يهدم املذبح يف بيت إيل       )13-
. ]18[سليمان وخط حبكة القصة الكربى منذ رفضت اململكة الشمالية ألول مرة أن تتبع ابن    إسـرءيل 

امللك الفاسد يف سفر امللوك بنمط مشابه من        -هـذا الدمج لسردية إشعيا يقوي تركيبة امللك الصاحل        
واألعمدة املقدسة والسواري املكرسة لإلهلة     . فرحبعام يبين املرتفعات  . اإلصـالح واإلصالح املضاد   

-9: 15امللوك األول   (آسا  : يقارنون بأربعة ملوك إصالح   . يردد جرميته آحاز ومنّسى وآمون    . عشتار
ويشوع ) 32-29األخبار الثاين   ؛ سفر   20-18امللوك الثاين    (حزقيال،  )12امللوك الثاين   (، يهو آش    )24
[ ، الذي يبلغ ذروته يف اكتمال إمث منّسى وإصالح يشوع         )35-34، األخبار الثاين    23-22امللوك الثاين   (

19[. 
ثيمات اإلصالح واإلصالح املضاد، إعادة التكريس والفشل يف        يتـناوب ترديد استطرادي مماثل ل     

هذه البنية هي   ). 2-1(إعادة التكريس، وهنب وتدنيس اهليكل مع مشاهد النصر يف سفري املكابيني            
 املكابيني يعترف هبذه    ي املعاد كتابته، وسفر   الكتابفتحت جنس   . أكـثر ممـا ميكـن مناقشتها هنا       

مع ذلك، فإنّ دور هذه التقنيات يف السردية        .  جيد يف الفقه احلديث    التقنـيات املسـتعملة على حنو     
ـًاالكتابية، هو أقل اعترا    حيتوي . يظهر سفر املكابيني األول خطابة مشاهبة خلطابة سفر امللوك      . ]20[ به ف
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سـفرا املكابـيني األول والثاين سبع قصص تصف أفول إنطاكية وتعرضان طبعتهما اخلاصة من تنني                
ُيقرن النمط السباعي يف سفر املكابيني األول بسلسلة من الترديدات،          .  الـرؤوس السبعة   آشـور ذي  

ـًافالبنية ال تبدع فقط مناحات على أورشليم الضحية بل تقدم أي          . املشبعة بالتلميح الكتايب    قصص  ض
د يف إعادة سرد يوسفوس وأحفاده، يعيش داو      . بعث مقابلة، واحتفاالت بصعود وتوسعات أورشليم     

 .]21[أدوم وجرزمي: ويشوع مرة أخرى ليخوضا معركتيهما ضد العدوين التقليديني لليهودية

 عصر ذهيب؟) 5/ 2/ 3
مـن الشـائع وصـف سفري امللوك األول والثاين بأهنما مأساة تتركز يف تفسري دمار السامرة                 

 إسرءيلكجزء من تاريخ    ميكن النظر إىل القصة حبد ذاهتا       . ]22[هما فعلي عقاب إهلي   فوأورشـليم بوص  
إنه ينظر  . هذا الفهم لسفر امللوك ينحصر بظاهر السردية      . األكرب وكسردية، ناقصة على حنو جوهري     

إىل العمـل من سياق تارخيي جيري ختيله بعد انقضاء بعض الوقت على ختام القصة ويفهمه كرواية                 
ـًاما يضاف ضم  . ألحـداث املاضي، ورمبا حىت ألحداث ماٍض بعيد         إىل القصة ويّدعى معناه هو      ن

رمبا ميكن لفترة السيب، حىت ما . املسـتقبل غري املعّرف، ما يتيح للناقد احلديث حرية كبرية يف التفكري    
فعندما عرض مؤلف سفر األخبار . بعد السيب، أن متدنا بالسياق الذي وقف فيه املؤلف الضمين للقصة

ـًا،كان واض]للقصة[تنويعه  ـًا متاح  : يف ختم السردية مبنظور ينتمي إىل مستقبل القصةم
ـًاويف السنة األوىل حلكم قورش ملك فارس، وتتمي         لكالم يهوه بفم إرميا، حرك يهوه قلب قورش         م
يهوه إله السماء   : هذا ما يقوله قورش ملك فارس     : ملك فارس، فأطلق نداًء يف كل أحناء مملكته قائالً        

ض، وأمرين أن أبين له هيكالً يف أورشليم اليت يف يهوذا، وعلى كل واحد من                وهبين مجيع ممالك األر   
؛ يوجد تنويع له يف عزرا      23-22: 36األخبار الثاين   (شعب يهوه أن يرجع إىل هناك، وليكن يهوه معكم          

 ).7-1: 45؛ إشعيا 5-2: 6، كذلك عزرا 1-4: 1

ق بغزو قورش لبابل، الذي صيغ نفسه       يردد سفر األخبار بفرح صدى مرسوم العودة الشهري املتعل        
ـًا630-669(على منوذج نقوش ملك آشوري، هو أشوربانيبال   ): ق م تقريب

 إىل ختوم   ًدامن نينوى،آشور وكذلك سوسا، من أغاد، من اشنوّنا، زامبان، متورنو ومن دير، صعو               
ـًايف خراب زم  ] باديةالع[جوتيوم، مراكز العبادة اليت تقع خلف هنر دجلة، اليت بقيت منشآهتا               طويالً،  ن

. مجعت كل شعبها وأعدت مساكنهم    . أعدت إىل مكاهنا اآلهلة اليت عاشت هناك وأعدت تثبيتها إىل األبد          
، أعدت تنصيبهم، بناًء على     ]مردوك[ غضب سيد اآلهلة     اوآهلة سومر وأكاد، الذيَن رّحلهم نبونيد، مثريً      

 .]23[قدسهم، يف إقامة لفرح القلبأمر مردوك، يهوه العظيم، بفرح يف م

مهما كان قرارنا حول التاريخ وراء اخلامتة يف سفر األخبار، فإن النهاية يف سفر امللوك هلا وظيفة                 
أفكار القارىء ميكن أن تعود إىل البدايات وتفهم        : أخـرى يف الذهن وحتمل مجهورها خارج العصر       

 عهود أبناء داود ال تسري على نفس منط ِسَير اخلماسّية           إنّ سرديات امللوك اليت تصف    . احلقائق األبدية 
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يبدأ سفر  . وال تبدأ قصصها بسحر اخلصب، ووالدة بطل وتسميته       . إىل موسى !] إبراهيم[من أبراهام   
 ]:اجلنسي[امللوك باألحرى بالقصة احلزينة لعجز داود 

ليلتمس : فقال له عبيده  . لدفءوشاخ امللك داود وطعن يف السن، فكانوا يدثرونه باألغطية فال يشعر با            
فبحثوا له عن   . سيدنا امللك فتاة عذراء ختدمك، وتعتين بك وتضطجع يف حضنك، فتبعث فيك الدفء             

وكانت الفتاة بارعة   . ، فعثروا على أبيشج الشومنية فأحضروها إىل امللك        إسرءيلفتاة مجيلة يف أرجاء     
 ).4-1: 1امللوك األول (كن امللك مل يعاشرها اجلمال، فصارت له حاضنة، تقوم على خدمته، ول

هـذا املشـهد يف هناية عهد داود وبداية القصة يف سفر امللوك يفتتح احلبكة على فشل داود يف                   
وعلى مهانة جعل   ) 9-1: 2؛ امللوك األول    23: 19صموئيل الثاين   (كسب الدعم الصادق من الشمال      

هذه االفتتاحية  ). 53-5: 1امللوك األول   (غتصاب العرش   أكـرب أبنائه الباقني على قيد احلياة حياول ا        
إهنا تساعد يف خلق سردية عبث      . تـربز الزمة ُتدمغ هبا كل حكاية تالية إىل أن تبلغ السردية خامتتها            

إنه يروي ويفسر القصة الكبرية لعهد داود يف        . فعجز داود هو القصة الثيمية لسفر امللوك      . متسلسـل 
، مع أنّ هذه  >شالوم <السالمداود من خامتتها الكالسيكّية يف      " ة حياة سري"سفري صموئيل بتجريد    

إنّ . ]24[اخلامتة قد خطط هلا داود يف السالم الدائم املوحى به يف االسم اإلحيائي الذي أعطاه لسليمان               
إال . ال يلغيه ندم داود) 6: 24صموئيل الثاين (قـرار يهوه يف ختام قصة داود أن يدمر أورشليم بوباء         

إهنا القصة التعيسة للرب    .  وأربعني فصالً  ةتصبح سردية أبناء داود قصة عبث من سبع       . أنـه ُيؤجـل   
يهـوه، الذي سيكون إله الرأفة والرمحة، لكن يف سبيل تثقيف امللوك، يقبل الدور األكثر بدائية إلله                 

 .العدل
 إمساعيل، وهو فرد من     ، يقوم )25امللوك الثاين   (يف اإلصـحاح اخلتامي من سرديات سفر امللوك         

 حيثبيت داود، مع عصابة من عشرة قتلة، بقتل جدالياه، احلاكم الذي نصبه البابليون يف أورشليم،                
 ملقتل أبشالوم، الذي قام به يوآب قائد جنود داود مع عصابته املكونة من عشرة قتلة                ايـتم الثأر أخريً   

، حيققون املصري   ًرا وكبا ًراصغا فإنّ كل أهل أورشليم،      أما وقد متّ ذلك،   ). 15-14: 18صموئيل الثاين   (
إنّ الذين يفعلون ذلك، ويعودون إىل مصر، مل        ). 68: 28التثنية  (الـذي تنبأ به موسى يف بداية القصة         

 ).26: 25امللوك الثاين  (»كانوا خائفني من الكلدانيني«؛ بل الربيكونوا خيشون 
ـًا وثالثني عا  ةصة، فإنّ ملك أورشليم، يهوياكني املأسور ملدة سبع       يف املشـهد النهائي هلذه الق      ، م

مينح مكانة يف   ). 30-27: 25امللوك الثاين   (يعفـو عـنه أويل مردوخ مبناسبة صعوده إىل عرش بابل            
هذه الرمحة بآخر الباقني من بيت      . الـبالط أعلى من أي من امللوك اآلخرين الذين كانوا معه يف بابل            

ـًاُيلبس يهوياكني ثيا  . د دعوة داود إىل مفيبوشيث املهجَّر، الباقي األخري من بيت شاول          داود تـرد    ب
جديدة، ويسمح له بأن يأكل على مائدة ملك بابل ومينح خمصصات من ملكه وسيده كل يوم مدى  

هو إنّ ترديد جماز إعكاس السالم يف خامتة قصة تدمري أورشليم           ). 34-31: 52انظـر إرميا    (احلـياة   
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إن أويل مردوخ، الدور الالّهويت ليهوه      . يلوذ آخر أبناء داود بإنسان    . اسـتعمال مـدوخ للسخرية    
يف النهاية يكون ملك بابل، وليس      . املغتصـب العـرش، حيرر ابن داود هذا من أغالل موت سجنه           

 .]25[إنه حيب آخر أبناء داود عندما تنتهي القصة حيث بدأت. يهوه، هو ابن سيد داود
األوىل هي نبوءة موسى، اليت تستعمل      . قـراءيت هلذه اخلامتة بوصفها أمثولة إمنا تدعمها نبوءتان        إن  

ـًافقد حددت قدر أبناء داود منذ البداية متا       . يف سفر امللوك لصوغ خط احلبكة      يتكلم موسى إىل   . م
لوك املستقبلني حيكي هلم عن امل.  مـن جـبل نبو قبل أن يدخلوا األرض املوعودة       إسـرءيل شـعب   

إنه يتكلم عن زمن سريغبون فيه أن يكون هلم ملك، مثل األمم            ). 20-14: 17التثنـية   (ألورشـليم   
إذا انتبهوا إليها، فإهنم سيتفادون     . يقدم إحجية، حتذرهم من اشتهاء الُسلطة، واحلب والثروة       . األخرى

إنّ ملكهم املستقبلي جيب عليه أال      . ص، اليت حتكم عليهم هبا سلسلة القص      ًداالقصـة اليت ال تنتهي أب     
وعليه أال  . جيب أال جيمع الزوجات لئال حيرفن قلبه      . جيمـع اخلـيول ويسبب عودة الشعب إىل مصر        

1: 5،  1امللوك األول   ( يف سردية سفر امللوك      ًراجتد إحجية موسى مفتاحها باك    . يكترت الفضة والذهب  

ـًا إهل حاملـا نسمع عن حكمة سليمان املُلهمة      ). 14- ، اليت تعجب هبا حىت ملكة سبأ، وحاملا تثار         ي
توقعـات العصر الذهيب لشالوم سليمان، فإن األخري، حبيب يهوه، جيمع أكثر من حصته من اخليول                

 )666(إذ يبدأ ب. والنساء والذهب
ـًا طالن ـًا من الذهب ليصنع درو    ط  وكمية  ،)25-14: 10امللوك األول   ( للبيت الذي بناه ليهوه      ع

). 18-1الرؤيا  (مـن الذهب يعاد استعماهلا على حنٍو مالئم من ِقَبل مؤلف سفر الرؤيا كآية الوحش                
ـًاينهب ذهب اهليكل، سواء كان يف شكل دروع أم استعمل خال            لذلك، بشكل متكرر يف سياق      ف

ـًاإن سليمان أي  . سردية سفر امللوك   طاب متمحور   جيمع اخليول من مصر، اليت تصبح موضوع خ        ض
: 17التثنية انظر ؛ 29-26: 10امللوك األول  (حـول اإلميان بالرب يهوه أو بالقوة العسكرّية هلذا العامل           

عن ) حيرفن قلبه ( جيمع سليمان سبعمئة زوجة وثالمثائة حمظية ليحقق نبوءة موسى و          اأخـريً ). 16-17
 ).8-1: 11امللوك األول (يهوه 

عندما بلغ ذروة سريته    . كررة ألجل حكاية سقوط سليمان من النعمة      تقدم قصة داود الالّزمة املت    
ـًابوصـفه حمارب يهوه على رأس عصابته املؤلفة من ثالثني بطالً وقاتالً عمال              بيثشيبة؛ حترف قلبه    ق

فيبين . القيام به يف  على حنٍو مماثل، يصل سليمان إىل ذروة جمده وحيقق كل ما يرغب             ". ابـنة سـبأ   "
إذا سار يف   .  ليقرر مصريه  ًرايعرض عليه يهوه خيا   . يأيت امتحانه مع رؤياه الثانية    . ل ويكرسـه  اهلـيك 

ولكن، إذا فشل يف ذلك، فإن يهوه       . درب داود ونفـذ كل وصايا يهوه فإنّ عرشه سيبقى إىل األبد           
التسبيح، سيقابل  بدالً من   . سيقبع اهليكل يف اخلراب   .  عن وجه األرض   إسرءيلسريفض ساللته ويفين    
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هبذا االختيار الذي جيب حسمه، يذهب سليمان ملقابلة        ). 7-4: 9امللوك  (بيـته باالحتقار والسخرية     
 :اليت تالقيه بتملق قاتل) 13-1: 10امللوك األول (ابنة سبأ، امللكة ذاهتا 

ـًافطوىب لرجالك وطوىب خلدامك املاثلني دائ      هوه إهلك  فليتبارك ي .  يف حضرتك يسمعون حكمتك    م
ـًا قد أقامك مل   سرءيل، ألنه بفضل حمّبته األبدية إل     إسرءيلالذي سّر بك، وأجلسك على عرش          ك

 ).9-8: 10امللوك األول (لتجري العدل والرب 

فهي مل تعد هبات من     . هئمع ذهبه وخيوله ونسا   ،  هكـذا قـيل كثري، إذ تترك ملكة سبأ سليمان         
 .تصبح جذابة على حنٍو مغٍر وتأسر غرور امللك االنعمة اإلهلية، إهن

ـًاُتعـدد اآلن ثـروته الكبرية من الذهب واخليول والنساء؛ حتقي            لنبوءة موسى حيرفن قلبه عن      ق
املرة . إنّ ملكة سبأ هي أول وآخر شخص يصف ابن داود بصفة االستقامة           . لداود) الطريق املستقيم (

. حول داود تأيت من فم شاول، الذي يعترف باستقامة داود         ] لقصةهذه ا [األوىل الـيت تستعمل فيها      
، الربخبشية  ] هذه الصفة [يف سـفر املـزامري وسفر األمثال، تربط         . ]26[)18: 24صـموئيل األول    (

ـًاإهنا أي . الفضـيلة الوحيدة خلشوع التابع أمام سيده اإلهلي         الفضيلة اليت يطلبها موسى من ملوك       ض
إنّ كالً من الشعب    . يف خامتة القصص حول بيت داود، يفر الشعب إىل مصر         .  يف املستقبل  يلإسـرء 

 .مردوخ- إىل أويلالربويهوياكني قد حوال خشيتهما من 
يف . يدخل املؤلف الضمين لسفر امللوك يف جدال مع سفر إشعيا، الذي يستعري منه جدول أعماله              

 إشعيا عندما أثاروا بشكل سيء الصبيان الذين حيتاجون         إسرءيلسـفر امللوك، يلعب أبناء داود دور        
ـًاأ أما وقد حفظ عن ظهر قلب َمثَلَ       ). 12؛  5: 3؛  6-2: 1إشعيا  ( وقصبة معلم ليتعلموا دروسهم      ب

، ُيدعم مؤلفنا   )12: 3األمثال   (»يعاقب الطفل الذي حيبه، مثلما يعاقب األب ابنه       «سليمان أن يهوه    
 إليفاز يف سفر    الرب ًدا من احلكمة مع قصص الثواب والعقاب، اللذين ينفذمها جي         بـتراث خمـزون   

 :أيوب
 جيرح ويعصب، يسحق ويداه     الربألن  . ، فال ترفض تأديب القدير    الربطوىب للرجل الذي يقومه     

 ).18-17: 5أيوب (تربئان 

ر وبابل، طفل ينبغي تربيته عرب الدموع واملعاناة،         دمرته وهنبته آشو   ي إشعيا القدمي، الذ   إسرءيلإنّ  
ففي خامتة قصتهم، ينهضون مع ذلك من       . مارس الدور الذي يسنده مؤلف سفر امللوك إىل أبناء داود         

ينتظر املؤلف اجليل اجلديد جلمهوره الذي سيتخذ، وهو فاهم،         ). 13-11: 6انظر إشعيا   (رمـادهم   
 . قلبه له ويسمع التوراة يفـًاإهل يهوه

 يف أثناء حصار    حزقيالفالقصة حول إشعيا وامللك     . )imitation (االقتداءيدعـو إشعيا مجهوره إىل      
من هذا الكتاب، هي أمثولة عن      ) األبناء وامللكوت ) 3/ 1(آشـور أورشليم، الذي ناقشناه يف القسم        

عن حضور يهوه كما    ] بشارةال[تأخذ القصة منطلقها يف اخلرب اجليد       ). 39-36إشعيا  (ثـيمة التواضع    
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إنه يعلن  . يعـرب عنه يف إعالن اخلالص من خالل طبعة مثانية كاملة من النشيد ألجل اإلنسان البائس               
 : القدميسرءيلاخللق اجلديد، الذي ينبت من القرمة امليتة إل] عن[

يون املكفوفني وتتفتح   عندئٍذ تبصر ع  . ها هو إهلكم قادم، مقبل بالنقمة، حامل جزاءه، سيأيت وخيلصكم         
ـًاآذان الصم، ويطفر األعرج كالظيب، ويترمن لسان األبكم فر          ، إذ تتفجر املياه يف الربية، وتتدفق       ح

ويف األوجرة حيث   . ويتحول السراب إىل واحة، واألرض الظمأى إىل جداول       . اجلداول يف الصحراء  
ناك طريق تدعى طريق القداسة     وتكون ه . كانت تأوي بنات آوى، ينمو العشب والقصب والربدي        

 ).8-4: 35إشعيا (

عـلى امتداد ذاك الطريق املقدس، يعود مفتدو يهوه إىل الوطن؛ فقد أصبحت أحزاهنم وتنهداهتم               
 إىل األمم املتمردة    حزقيالترمز حكاية   ). 11: 51؛ انظر   10: 35إشعيا  (ضـجيج فرح وابتهاج طفل      
 :ين ُيحاكمون يف غضب يهوه القادم، الذ)2(ضد يهوه ومسيحه يف املزمور 

أمم . فإهنم يصخبون كعجيج جلج غامرة    ! يا لصخب األمم  ! باجللبة شعوب كثرية يضجون كبحر عجَّاج     
، وتتطاير كما تتطاير عصافة اجلبال أمام الرياح        ًداهتدر كهدير املياه، ولكن حاملا يزجرها يهوه هترب بعي        

17إشعيا (هذا هو نصيب ناهبينا وحظ سالبينا . الصباح يتالشونيف املساء يطغى عليهم رعب ، ويف . . 

 :12-14.( 

إذ يزجر اآلشوريون بسبب    . حزقيالهـذا التحذير النبوئي ُيِحكْم قدر اجليش اآلشوري يف قصة           
الرسالة ). 36: 37إشعيا  (، ويف املساء يزورهم يهوه برعب وبائه        )29-24: 37إشـعيا   (ضـجيجهم   

فمن ناحية أوىل مينح اخلالص واحلياة إىل بقية يهوذا أورشليم،          . الً من اللعنة والربكة   النبوئـية حتمل ك   
) 185000( ثقتها يف يهوه، ومن ناحية أخرى، يقدم املوت والرعب إىل            حزقيالالـيت تضع من خالل      

ـًامـن جـنود أكـرب جـيش على وجه األرض عقا             حزقيالتقف قصة .  على عجرفة سنحاريب ب
ـًا اهلامة هي أي   حزقيالإنّ دموع ندم    . وأناشـيدها النبوئية ضمن خطاب إيديولوجيا اخللق امللكية         ض

استجابة لذلك، يصور   .  يف غضبه ويأمره باملوت    حزقيالفقد رفض يهوه    . مركـزية يف هذه املناقشة    
صدى إميان سفر املزامري بأنّ يهوه      ويردد  ) 3: 20؛ امللوك الثاين    3: 38إشعيا   (حزقيالمشـهد صالة    

: 2املزامري  ( هو األمري البار الذي جيد مالذه يف يهوه          حزقيالإنّ  ). 6املزامري  (سيسمع صوت النحيب    
وبقلب طاهر  ) 11: 86؛  8: 51؛  2: 15املزامري  (بإميان  ) 1املزامري  (إنـه يسـري يف درب يهوه        ). 12
 إنه   ).1: 138؛  10: 119؛  11: 86؛  6: 84؛  12: 51؛  31: 37؛  8 :27؛  4: 24؛  3: 17؛  2: 15املزامري  (

 .يفعل ما هو حسن يف عيين يهوه
، تكون القصة مالئمة للثيمات الكربى ألسفار امللوك وإشعيا         حزقيالعلى كٍل، ففي رد يهوه على       

 بصوت  حزقيال يستجيب يهوه لدموع  . وتقترب من موتيف الوالدة اجلديدة يف اإليديولوجيا امللكية       
من هذا   أسطورة احملارب القدوس القاهر   ) 2/ 2انظر القسم   (كـبري كهـنة مهـرجان أكيتو البابلي         

احفظ وصاياي فتحيا؛ وصن    «: إنّ يهوه، يف حني يصور مثالً أو آخر من أمثال سليمان          ). املؤلـف 
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قد مسعت  «: د عهده إنه جيد . ، يسمح للملك بأن يعتمر تاجه     )2: 7؛  4،  2: 4األمـثال    (»شـريعيت 
20، امللوك الثاين    5: 38إشعيا   (»صالتك ورأيت دموعك وها أنا أضيف إىل عمرك مخس عشرة سنة          

). 16-1: 12األخبار الثاين   (يستعمل سفر األخبار هذا احلدث ألجل قصة حول امللك رحبعام           ). 6: 
ـًاإنـه يشدد أي    عندما ترسخت دعائم مملكة    «تبدأ القصة،   .  على احلاجة إىل امتحان تواضع امللك      ض

نبذ هو وكل "يف عّز قّوته اخلاّصة، فإن امللك   ). 1: 12األخبار الثاين    (»رحـبعام وقويـت شـوكته     
، هتدد خيانة امللك بأن     حزقيالكما يف قصة    ). ب1: 12األخبار الثاين   " ( معـه شريعة يهوه    إسـرءيل 

ـًايدفع رحبعام حياته مث    فكما نبذ شريعة يهوه، كذلك سينبذه يهوه إىل يد         . جلرميةيقاس العقاب با  . ن
يف مواجهة املوت، يتضع امللك وبذلك يسمح له بأن يتوىل حكمه  ). 5: 12األخبار الثاين (فـرعون  
 : مرة ثانية

من حيث إهنم قد تذللوا     : فلما رأى يهوه أهنم اتضعوا، قال لشمعيا      . .  وامللك   إسرءيلفتذلل رؤساء   
األخبار ( فرصة لبعض النجاة ولن ينصب غضيب على أورشليم بيد شيشق             مهلكهم بل أتيح هل   فلن أ 
 ).7: 12الثاين 

 أن يتخذ دوره كملك     حزقيال، يرفع يهوه احلصار لكي يكون مبقدور        حزقيالحاملا يثبت اتضاع    
ُيقتل ). 4: 2زامري  انظر امل (يفتـتح املشـهد اخلتامي للقصة على سخرية يهوه من آشورية            . جديـد 

ـًاإنّ سيف اجلزاء يقطع امللك، حماك     . سنحاريب يف هيكل إهله السيء الطالع يف نينوى         رعب املالك   ي
 .الذي أهلك اجليش اآلشوري

قبلـئٍذ يف سلسلة سرديات سفر امللوك، وعد يهوه سليمان بأنه إذا سار امللك من كل قلبه وكان                  
ـًا خمل اآلن، يف قصة   . ، فإن بيت داود سوف يستمر إىل األبد       )5-4: 9 امللوك األول ( لوصـاياه    صـ

 قوته ال يف قصبة مصر املكسورة وال يف خيول وعربات امللوك            حزقيالحصـار أورشـليم، مل ينشد       
فهل هو املخلّص الضمين    . لقد عّول على يهوه وحده، فأطاح تواضعه بتنني آشورية الكبري         . العظـام 

 يف خط حبكته، خييب آمال قرائه       ًداؤلف، الذي يتحداه هذا املنطق اجلزائي حتدي      إنّ امل . لوعد سليمان؟ 
حاملا يتحرك الظل على املزولة، إىل الوراء عشر خطوات         . خبتم قصته برباعة جرى التقليل من أمهيتها      

 الفاضل، الذي   يالحزقإنّ  . ، يستقبل امللك املبعوثني من ملك بابل      زقيالكآيـة على احلياة اجملددة حل     
إنه يأخذ ضيوفه البابليني من املستقبل ويريهم       . ، يظهر نفسه على أنه جمرد إنسان      اميـنح الفرصة أخريً   
ـًامل أترك شي  «: وقصرهكـل كنوز اهليكل      على ). 15: 20امللوك الثاين    (» يف خمازين مل أطلعهم عليه     ئ

على :  يف سفر امللوك حيث بدأت     حزقيالصاحل  نغمـة السذاجة هذه، ختتم القصة املأساوية للملك ال        
 :حزقيالخيطو إشعيا من خلف الستارة ليشرح شؤم ضيافة . الثيمة السباعية لنهب اهليكل
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ها أيام تأيت ينقل فيها إىل بابل كل ما يف قصرك، وما ادخره أسالفك إىل هذا اليوم، وال يبقى منها                      
ـًاك اخلارجني من صلبك ليكونوا خصيا     وُيسىب بعض أبنائ  . شيء، يقول يهوه    يف قصر ملك بابل     ن

 ).18-17: 20امللوك الثاين (

 هناية احلرب) 6/ 2/ 3
كما جادلنا يف الفصل املاضي، كل احلروب يف العامل هي حروب مقدسة، واهلدف من احلرب هو                

 ألنه ال ميكن إلنسان أن      ؛)Pacifist(الالعنفية  / هذه اإليديولوجيا ليست كلبية بل السالمية     . السـالم 
لقد كان هذا . خرايفإن خامتة الصراع العنيف ضد األمم هي سالم يوتويب و. الربيعـرف مشـيئة     

ـ  ـ  ًراعنص  لإليديولوجيا امللكية قبل زمن طويل من قيام الفرعون مرنفتاح خبتم رقيم انتصاره    ـًا رئيس
هذا األمل اليوتويب، أنّ امللوك واحلرب ميكن أن خيلقا         . امل على األقواس التسعة هلذا الع     السالمبإعالن  

إنه يضيف صوت سخرية نقدية إىل      . السالم األبدي، هو الذي يدعم ثيمة سقوط سليمان من النعمة         
فالدور النبيل واملتعايل للملك بوصفه عبد اإلله مينحه مهمة إعادة إنشاء العامل كما خلقه              . السـريورة 

ة هذه القصص هي كشف بشرية وغرور امللك، رغبته يف إعادة صنع العامل على              مهم.  أصالً الـرب 
بدالً من النظر إىل داود وسليمان كشخصيتني عظيمتني من عصر ذهيب           . الربصورته بدالً من صورة     

منصرم، يدعو املؤلف املستتر يف خامتة سفر امللوك الثاين قّراءه إىل احلكم على أبناء داود هؤالء ألجل                 
ـًاإنّ شخصيات األنبياء احلاضرة دو. ادعاءاهتم القدرة  . تقود هذه اجلوقةم

إنّ النيب  . يؤطـر سـفر امللوك ثيميت العجرفة والغرور يف قصص األنبياء، اليت ال ختجل من اهلزيل               
ـًاكشخصـية ساخرة، عندما يكون ناج      ـًا، ينافس امللك التراجيدي متا    ح ـًا وخيلق بديالً سلم   م له  ي

ـًارغم أن أنبياء القيامة ميألون شعب     .عن طريق القتل والرعب امللكي      املخيلة بعنف من املقاس القيامي      ي
ـًااليكـون العـنف قوم     ـًا  / ي ـًاوال معاد ) nationalist(عصبي يف سفري  ). Xenophobic( لألجانب   ي

تستعمل . مها السامرة وأورشليم  امللـوك ومعظم األنبياء، كانت الضحيتان األوليتان للحرب املقدسة          
، وعصيانه ورفضه لطريق استقامة إسرءيلشخصـية الـنيب كمحفـز ألجل النقد الالّذع ضد جهل           

 » فال يعرف، وشعيب ال يفهم     إسرءيلالـثور يعرف قانيه، واحلمار معلف صاحبه، أما         «: التقوانـية 
: 2؛ عاموس   4-2: 1؛ يوئيل   5-2: 1؛ هوشع   5-3: 2 حزقيال؛  4-1: 2؛ انظر إرميا    3-2: 1إشعيا  (
 ).4-2: 1؛ زكريا 4-2: 1؛ صفنيا 5-3: 1؛ ميخا 6، 4

إهنم . ها امللوك الدمويون  ؤينتقد سفرا امللوك أنبياء يوم القيامة الذين ميألون صفحاهتما بقدر ما ميل           
ـًا أي ـًاالدمار والغضب اإلهلي حرف   فالنيب إيليا يبدأ سريته بإنزال      .  يشككون جبزاء إله عدالتهم    ضـ  ي

جتد ذروة قصته النيب العظيم، العائد لتوه من مذحبة أنبياء بعل على جبل الكرمل، وقد               . عـلى أعدائه  
إذ جيد إيليا   . عندئٍذ يتحول املشهد إىل مشهد هزيل وساخر      . اقتنصـه أعداؤه وهو يعدو للنجاة حبياته      
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). 6: 4؛ انظر يونان    5: 19امللوك األول   (ت شجرة   نفسه يف صحراء حوريب، وهو يغط يف النوم حت        
ـًاإذ يكون خائ   إنّ ). 4-2: 4؛ انظر يونان    4: 19امللوك األول   ( على حياته، يصلي لكي ميوت       ًدا ج ف

سخرية املؤلف، مع ثيمة إشعيا العظيمة عن جيل يسمع نبيه لكنه ال يفهم، تنقلب اآلن لتقض مضجع                 
إنّ نيب يهوه إيليا قد كسب رهان حياة        .  احلي هي الثيمة   الربن طبيعة   مجهور سفر امللوك، حيث تكو    

لقد صرخوا، لكن بعل مل يسمع      . ومـوت مـع أنبياء بعل حول ما إذا كان مبقدور اإلله أن يسمع             
21التكوين  (إنّ يهوه، بالطبع، الذي مسع يف املاضي ابنه إمساعيل يف الصحراء            ). 26: 18امللوك األول   (

يف حوريب يقدم إيليا نفسه، وهو يتكلم مع يهوه،         . إله يسمع وهكذا يكسب إيليا رهانه     ، هـو    )1: 
ـًامفع«كنيب مصنوع يف صورة اإلله الذي أرسله،         ، يدمر املذابح   » باحلماس ألجل يهوه إله اجليوش     م

يونان ومع ذلك، ختتم القصة برسالة تناقض كل ما جعل سفر           ). 10: 19امللوك األول   (ويقتل األنبياء   
صوت اهلمس  «صوته هو   .  ال يكون يف العاصفة العظيمة، أو الزلزال أو احلريق         الربف. إيليا يرمز إليه  

 ).12: 19امللوك األول  (»اخلافت
إهنما حيوالن التراث ومينحانه    . إنّ سـفري امللوك خيلعان كالً من النيب وإله العاصفة عن عرشهما           

يف نقطة انعطاف   .  إله عاصفة الكرمل الذي أهلك أنبياء بعل       يهزأ اإلله الصامت من   . داللـة جديدة  
، يفسح الطريق   الربقصص أنبياء سفر امللوك هذه، فإنّ إيليا، الذي يرى ويفهم مع موسى عند جبل               

إنّ . يستعيد أليشاع، الذي يرث عباءة إيليا، قوة الروح اليت مررها موسى إىل يشوع            . خللفه، أليشاع 
 هذا الثالثي من الشخصيات الذين ساروا عرب البحر دون أن تبتل أقدامهم، ميتلك              أليشاع، الثالث من  

، يكون أكرب   )22-1: 2امللوك الثاين   (حبصته املضاعفة من روح إيليا      . القدرة على شق مياه هنر األردن     
يف حني جلب إيليا القضاء اإلهلي واحلرب ضد بيت أخاب بسبب مقتل نابوت وسرقة              . مـن إيلـيا   

، يسند أليشاع دور إهناء دورة العنف وجلب     )12-11؛ انظر صموئيل األول     21امللوك الثاين   (كـرمه   
 .إسرءيلالسالم واملصاحلة إىل 

ـًاتقدم قصة أليشاع الصغرية املكررة ثال      6امللوك الثاين   ( خليفة إيليا بوصفه نيب السالم للسامرة        ث

أوقع أحد تالميذ   . سمة أليشاع املضاعفة من الروح    املشهد األول هو قصة معجزة بسيطة، تصور ق       ). 
ـًاأليشـاع فأ   ـًاأليشاع ع  ، يقطع ًواكما أحال موسى املاء املّر حل     .  يف هنر األردن   ًرا مستعا س  من  ص

ُيؤطَّر املشهد الثاين أثناء حرب     ) 7-1: 6امللوك الثاين   (الغابـة ويرتهلـا يف املاء ليجعل احلديد يطفو          
إنه وقد امتأل على حنٍو مضاعف بالروح       ). 18-8: 6امللوك الثاين   ( مع اآلراميني من دمشق      السـامرة 

 على قراءة عقل ملك العدو ويرسل على حنٍو متكرر تقارير إىل ملك             ًراكمـا هو أليشاع، يكون قاد     
لك آرام، الذي على حنٍو ميكن تفهمه، يزعج هذا م. ، يعلمه باستراتيجية امللك اآلرامي ضده     إسـرءيل 

يف هذا احلدث الثاين، يلعب العدو دور سليمان        . يرسـل فرسانه لتطويق البلدة اليت يقيم فيها أليشاع        
يرتعب خادم النيب من اهلجوم     . ويضـع إميانـه يف اخلـيول والعربات يف حني يؤمن أليشاع بالرب            
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نا أكثر مما يوجد على     ال يوجد على جانب   «،  الرباملفـاجىء للفرسـان، حـىت يشري أليشاع، رجل          
مبثل هاتني العينني امللهمتني، يرى العبد أليشاع، إىل        . يصلي أن تتفتح عينا رفيقه الشاب     . »جانـبهم 

ـًامطو«حٍد كبري مثل يشوع يف أرحيا،        ـًا جببل من أربعني حصا    ق يدرك أنّ حكايته ميكن    . » وعربة ن
ـًاأن تقدم شر   املشهد الثالث من الثالثية يبىن كخامتة للقصة       . مى لسفر إشعيا، وتفتح أعني جيل أع      ح

عندما يهاجم اآلراميون يصلي أليشاع لكي يصاب العدو بالعمى مثل          ). 23-18: 6امللـوك الـثاين     (
هذا . يتم ذلك، فيخرب اجلنود العميان أنّ سبيلهم ليس هو السبيل الصحيح          . اجلـيل اجلـاهل إلشعيا    

لسفر املزامري والسبيل   ) الهوت الطريق ( يشرح   ًرا حوا البـيان، مهمـا كـان خارج السياق، يفتح        
إذا اتبع القارىء ذلك السبيل كما تتابع قصة أليشاع، سيجد نفسه يف قلب             . ]27[الصـحيح لالستقامة  

 . التوراة
ـ إنّ اجلـنود، األ    .  واملخيفني كما هم فعالً، ليسوا حىت يف املدينة الصحيحة         ًدا، املدربني جي  اءكف

مرة أخرى، إنّ تفتح األعني جيلب      . ليشاع عليهم أن يدهلم على الطريق الصحيح إىل السامرة        يعرض أ 
فاجلنود األعداء يف وسط السامرة، اليت حياصرها امللك وجيشه، يكونون متلهفني لقتلهم، كما             . الفهم

يني بأن  يزجر أليشاع ملكه و،يف تعليق دراماتيكي على شريعة موسى، يأمر السامر          . هي عادة اجلنود  
يقيم  .»كلون ويشربون وأعيدوهم إىل سيدهم    أدعوهم ي «): 34،  18: 19الالّويني  (حيـبوا عدوهـم     

: الدائم> شالوم <السالمختتم القصة على نغمة     . ملك السامرة وليمة قبل إرسال اجلنود إىل أوطاهنم       
 . مرة أخرىإسرءيلأن ال يرسل اآلراميون جنودهم يف غارات إىل 

لقصص، اليت تصور العصيان لتوراة موسى، وبوجه خاص، الوصية حبب العدو أو الغريب،   هـذه ا  
إنّ حب اجلار، واألجنيب والعدو، لب وخالصة شريعة        . ]28[الكتابهلـا أشـكال خمـتلفة عديدة يف         

فسفر امللوك، الذي يبدأ بالشخصيات املتغايرة      . موسـى، يلعـب بشكل متعمد ضد سياسة احلرب        
ني وامللوك الفاسدين، ينخرط يف مبارزة ثيمية بني املفهومني العنيف واملسامل لإلله،            لـلملوك الصـاحل   

 .الذين ميثلهما الدوران املتباينان لنيب يوم احلساب إيليا وخلفه، نيب الرمحة والرأفة، أليشاع السامرة
كايات يسـتمد املسـعى اخلصائص املميزة من الشكل القدمي للمناظرات، والقصص اخلرافّية واحل            

هذا األدب يضع بشكل منطي     . التعليمـّية، املوجـودة قبلئٍذ يف أدب احلكمة القدمي من سومر ومصر           
ـًاشخصـيتني مـتغايرتني أو متضـادتني يف سـجال مع بعضهما بع             ، كالصيف والشتاء والطري    ض

 مشحوذة  ـًابيكون الكثري من السجاالت هازالً وتكون كلها تقري       . ]29[والسمكة، والنعجة والقمحة  
ـًابعضها يكون تق  . باهلجـاء والسخرية   ، مثل السجال بني إنسان وإهله، الذي يقدم حجة اإلنسان          ي

ـًـا دفا فيما تبقى السجاالت األخرى منتقدة بعمق للظلم العام والتقوى         . ]30[ عـن االقتداء التقي    ع
اعتبارها بإنصاف رائدة  إنّ قصـة الفالح الفصيح املصرية، إحدى أظرف القصص، ميكن           . الضـحلة 
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كذلك ال شيء يفوق السجال الساخر على حنٍو عميق . ]31[ لفرانز كافكا›The Trial/ احملاكمة‹لرواية 
 ):كا(حول فوائد االنتحار، الذي يتوج باملالحظات اخلتامّية ل) كا] (نفسه[بني إنسان وروحه 

ـًاضع احلزن جان  : روحي قالت يل   ـًاأنك قُدمت قربا  ] رغم! [ا أخي ، يا من تنتمي إيلّ، ي     ب  على كانون   ن
ـًاسواء كان مرغو  . تتمسك باحلياة، كما تقول   ] ال تزال [، فإنك   ]جممرة[ قد ] ألنك[هنا   ]أبقى[ أن   ب

ـًاأو كان مرغو  ] غروب الشمس، عامل األموات   [نبذت الغرب   أن تصل الغرب وينضم جسدك إىل        ب
ـًاهكذا سوف نتآلف م]. يف املوت [د استرخيتاألرض، سأجيء ألرتاح بعد أن تكون ق  .]32[ع

ـًا عمي ًرايـتأثر الكـتاب تأث     بالتأكيد إنّ من بني بعض أشهر املقاطع هو        .  هبذا الشكل وخطابته   ق
: 6األمثال  (األب بني االبن الذي ينصح حبفظ وصاياه وجتنب البغي والزانية           ] الذي يصوره [التـباين   

أو التباين  ) 23-6: 7األمثال  ( الذي يسعى إىل املرأة الفاسقة       »اجملرد من الفهم  شاب  «وال) 5: 20-7
أما أشهرها، بالطبع، فهي السجاالت بني أيوب وأصدقائه        ). 8األمثال  (املشابه بني احلكمة واحلماقة     

مع يهوه حول العدالة اإلهلية     !] إبراهيم[وسجال أبراهام   ) 31-4أيوب  (الـثالثة حـول االسـتقامة       
 ).23-22: 18لتكوين ا(

إنّ األكـثر مالءمة حىت لسياق سفر امللوك هي املناظرة الضمنية لسفر املزامري بني طريقي األبرار                
 : واألشرار

بل يف  . طوىب لإلنسان الذي ال يتبع مشورة األشرار، وال يقف يف طريق اخلاطئني، وال جيالس املستهزئني              
فيكون كشجرة مغروسة عند جماري املياه، تعطي مثرها يف          . ليالً و ًراشريعة يهوه هبجته، يتأمل منها هنا     

ليس كذلك حال األشرار، بل إهنم مثل ذرات التنب اليت          . حينه، وورقها ال يذبل، وكل ما يصنعه يفلح       
لذلك ال تقوم هلم قائمة يف يوم القضاء، وال يكون للخطاة مكان بني مجاعة األبرار، ألن                . حيتبددها الر 

 ).6-1: 1املزامري (طريق األبرار، أما طريق األشرار فمصريها اهلالك يهوه حيفظ 

إنّ تصـوير هـذه السـجاالت من خالل القصص هو منوذجي للسرديات الكتابية واألمثوالت               
ـًاهذا التصوير يكون طاغ   . واحلكايات الشعبية األخرى    على حنٍو خاص يف قصص الصراع الكثرية        ي

 .]33[بني األمم واألخوة
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 شخصية داود يف القصة والنشيد) 3/ 3

 أسالف داود يف الشرق األدىن القدمي) 1/ 3/ 3
يف حني جتد شخصية داود يف قصص سفري صموئيل األول والثاين أقدم موازياهتا يف سورية وبالد                

، فإنّ أقرب املوازيات    )13،  4، رقم   2امللحق  (الـرافدين يف قصيت أسرحدون وآشور وإدرمي أالالخ         
لسفري املكابيني األول   ] املنحولة[رمبـا تكـون أسـاطري هـرقل اإلغريقية والتراثات األبوكريفية            

كمـا تقدم لنا حكاية إدرمي، كما نوقشت يف الفصل اخلامس، التنويعات املبكرة للمغامر              .والـثاين 
ر األخرى الكثرية لقصة إدرمي     إنّ العناص . ]1[الشـاب الـذي يكون، مثل أسرحدون، أصغر إخوته        

تـوازي قصة داود؛ هتديد للبطل وفراره إىل الصحراء، حياته مع اخلافريو ملدة سبع سنوات؛ الصراع                
 آخر؛ التهديد على حياته من      ًداعـلى مملكته مع عصابة أتباعه؛ األفكار اليت تراوده واليت التراود أح           

الوالء، والعرفان  ] ج ميني [ السالم مع ملكه، أميان      قـبل سيده؛ املساعي للتفاوض على العفو وإقامة       
واحلب املقدمة له؛ محلة عسكرية تنتهي بدخوله الظافر إىل أالالخ؛ بناء بيت وتنظيم العبادة الصحيحة  

ـًايف حني حكم إدرمي ملدة ثالثني عا      . يف املديـنة وتسـليمها إىل ابنه       ، فقد حكم داود األربعني     م
ـًا[  .الكتابية] عام

ة يف شخصية داود يف سفر املزامري ويف األناشيد اليت تشكل قصته            خرافـي  اجلوانـب األكـثر      إن
ـًامرتبطة ارتبا) 7-1: 23؛ 22؛  27-19: 1؛ صـموئيل الثاين     10-1: 2صـموئيل األول    ( ـًا وثيط  ق

، ]2[نشيد حتتمسبـتراث ترانيم وأناشيد النصر اليت نعرفها من مصادر تعود للساللة الثامنة عشرة مثل              
إنّ .  على أنه أقدم الشخصيات املخلّصة املعروفة اليت جندها يف سفر املزامري    ًداالـذي ميكـن فهمه جي     

كلهم . إنه املخيف واملخضع البلدان األجنبية    . رع، يسحق أعداء أبيه   -حتـتمس، الـذي أجنبه آمون     
ـًايكون حكمه أبد  يبلغ عهده أطراف األرض و    . ُيـرمون حتت قدميه ويقيدون بسيادته      إنه ميتلك  . ي
ـًامل[القـدرة على فيضانات النيل وُيتوج        إنه ابن آمون رع، احملبوب، املولود من       . يف بيت رع  ] ك

فعلى سبيل املثال، إنّ دور     . تؤثر فروع التراث األخرى على تطور شخصية داود       ]. صلبه[جسـده   
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ومن ناحية أخرى، بصفته    ). Orphic ( يشتق بشكل مقنع من تراث أوريف      داود كموسـيقي ومغـنٍ    
ـًاحمـبوب إهله وحمار    ـًا عظي ب ـًا مشاغ ـًا، يسحق عامل  م ، تأيت موازيات قليلة قريبة للغاية منه مثل        ب
 : نقش سايت األول

 ًرااإلله الطيب، القدير بذراعه، البطويل والباسل مثل مونتو، الغين باألسرى، يعرف كيف يضع يده، حذ              
ـًا شجا ًداا كان؛ يتكلم بفمه، يعمل بيديه، قائ       أينم ـًا جليشه، حمار  ع  Bastet باسالً يف قلب الرتاع،      ب

ـًاخمي] ًداأس[  من اآلسيويني فيبطحهم، يسحق أمراء رتنو، ينهي من يعترض          ًدا يف املعركة، خيترق حش    ف
كل بلد أجنيب إىل أطراف     .  للغاية ا كبريً إنه يسبب تقهقر أمراء سورية، كل الذين كان تبجحهم        . طريقه

! انظروا! يقضون الليل يلهجون بامسه، وهم يقولون انظروا      . ‘أين سنذهب؟ ’: األرض، يقول أمراؤهم  
 .]3[إنّ قوة أبيه آمون هي اليت قضت له بالبسالة والنصر. يف قلوهبم

ـًاإنّ حكاية املطالبة الثالثية البطولية لداود بابنة امللك عرو  له، والذي يدفع يف النهاية مئيت غلفة  س
ـًا، تلقى تنوي  )27-20: 18صموئيل األول   (مـن الفلستيني      أخف يف حكاية مصرية، حكاية األمري       ع
ـًاتتضمن القصة عناصر كثرية توجد أي     . ]4[ باألقدار الثالثة  ًداالذي كان مهد    يف أسرحدون وإدرمي    ض

إنه ". يتبع قلبه "يذهب هذا األمري إىل القفر لـ       . يمة االمتحان يف القفر   وحكايات داود، مبا يف ذلك ث     
جاء إىل أرض   . خيرب اجلميع أنه ابن ضابط مصري، كان قد طرد من مصر من قبل زوجة أبية الشريرة               

قدم عن ) 100(كانت لغرفتها نافذة، تفتح على ارتفاع . أمـري هنـرين، الـذي كانت له ابنة مجيلة    
من يصل إىل نافذة ابنيت، ستكون زوجة       : مري يف طلب كل أبناء أمراء أرض سورية       أرسل األ . األرض

عندما يقع نظر األمرية على الشاب،      . ملـدة ثالثة أشهر يقضي أبناء األمراء وقتهم وهم يثبون         !. لـه 
نته إىل   يصل إىل نافذة ابنة أمري هنرين، الذي يرفض إعطاء اب          اأخًري. ينضـم إىل أبناء األمراء يف وثوهبم      

مع ذلك، فإنّ ابنة    . يرسل خدمه إلخبار األجنيب بأن يعود من حيث جاء        . من العدالة ] هارب[آبـق   
يرسل األمري القتلة ليقتلوا الشاب، لكن اإلبنة       . األمـري حتـب الشاب وتقسم بأهنا ستموت من دونه         

األمري الشاب  يستدعي  . »لن أعيش ساعة بعده   «: تصرح مرة أخرى أهنا ستموت إذا هم آذوا الشاب        
ـًاحيث إنه يعانقه ويقبله ويعلنه اب مبظهره ًدا شديًراوابنته أمامه فيتأثر تأث  .له] ًراصه [ن

يف حني تتضمن قصة داود عناصر هذه القصة األكثر أمهية، ترد موتيفات الفرار إىل القفر والفوز                
 ًزاعجو!] إبراهيم[كان أبراهام   . رىبالـزوجة مـن خالل عمل بطويل يف ثالث سرديات كتابية أخ           

عندما يصل العبد إىل بالد الرافدين،      .  البنه إسحق  ـًاعندما كلف عبده بالعودة إىل بلده ليجد زوج       
ـًا، ألجل النجاح ويفرض امتحا!]إبراهيم[يصلي إىل يهوه، إله أبراهام   :ن

ضعي جرتك  :  أن الفتاة اليت أقول هلا     ها أنا واقف عند بئر املاء حيث تقبل بنات أهل املدينة فليكن            
ـًااشرب وأنا أسقي مجالك أي    : ألشرب منها، فتجيب   وبذلك . ، تكون هي اليت اخترهتا لعبدك إسحق      ض

ـًاأدرك أنك أسديت معرو  ).14-13: 24التكوين ( لسيدي ف
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 أن يطلب ذلك    جيـتاز يهوه امتحانه عندما تفعل عذراء صغرية مجيلة بلهفة كل ما متناه العبد، قبل              
إن كون تلك الفتاة هي رفقة اليت يتبني أهنا ابنة          . منها وعالوة على ذلك تدعوه إىل اإلقامة مع عائلتها        

لقد ذهب مالك يهوه قبله ومهد طريقه       . ، إمنا يؤكد القصد اإلهلي    !]إبراهيم[ أبراهام   يبتوئيل، ابن أخ  
إنّ يعقوب، اهلارب من أخيه     .  زوجة مثة قصة أخرى تلقى يعقوب يف حبثه عن       ). 40: 24الـتكوين   (

عيسو والذي أرسلته أمه ليجد زوجة من عائلة بتوئيل، يف حماكاة لقصة إسحق، يصل إىل براري ِقِدم                 
ـًامثة ثالثة قطعان من الغنم تنتظر أن تسقى فيما الرعاة جمتمعون م           . ويأيت إىل بئر مغطى حبجر كبري       ع

يذهب يعقوب، الذي يعرف أنه     . يل، يف هذه اللحظة بقطيع رابع     تأيت راحيل، ابنة بتوئ   . إلزاحة احلجر 
ـًامل حين الوقت بعد جمليء كل القطعان م        إنّ يعقوب،  . عن البئر  مبفرده ويدحرج احلجر    ،، إىل البئر  ع

 ويقبل أن يعمل سبع     ًراالـذي يفـوز بعروسه مبأثرة القوة هذه، يقّبل راحيل وميكث مع العائلة شه             
ـًاعلها عروسنوات جل ُيقدم تنويع ثالث للقصة الكتابية عندما يفر موسى ). 14-1: 29التكوين ( له  س

يأيت امتحانه  ). 22-15: 2اخلروج  (مـن فـرعون إىل أرض مديان وجيلس على حنٍو مشابه قرب بئر              
لكن موسى هب   «. عـندما يطـرد الرعاة البنات السبع ألمري مديان، وقد أتني ليسقني قطيع أبيهن             

، ]صفورة[ُيدعى موسى إىل تناول اخلبز، فيمكث ويتزوج إحدى البنات          . »لنجدهتن وسقى غنمهن  
ـًااليت تلد له اب  ).غريب يف األرض: معناه(، دعاه جرشوم ن

تـردد خطابة العصر الذهيب لكل من أسفار صموئيل امللوك وسفري األخبار، املرتبطة بشخصييت              
ففي حني أنّ العناية باهليكل وعبادته هي عنصر مبتذل         . رق أدنوية داود وسليمان، النقوش امللكية الش    

ـًايف دور امللـك الصاحل، فإهنا أي       ـًا عنصر يف نقوش احلملة اآلشورية، حيث تكون مرتبطة ارتبا         ض  ط
ـًاوثـي  توجد اخلطابة النموذجية يف نقش من نقوش       .  باالدعاءات اإلمرباطورية باهليمنة على العامل     ق
 على حنو مؤثر للغاية     الكتابرياري الذي يسلط الضوء على بعض القدرة التخيلية اليت يستعملها           ن-أدد

 : يف قصصه عن داود وسليمان
] قبلئٍذ[نرياري، امللك العظيم، امللك الشرعي، ملك العامل، ملك آشور، ملك اختاره              -ملكية حدد 

، وعهد إليه مبنصب أمري بال منازع، الذي        اعندما كان صغريً  ] كبار اآلهلة [آشور، ملك اإلجييجي    ]اإلله[
جعلوا رعايته مقبولة لشعب آشور كما نبتة احلياة، الذي أقاموا عرشه بثبات، الكاهن القدوس، الناظر               

يف رسائل وحي   ] وحده[، الذي يؤثر    "احلرم املقدس "الذي اليتعب على اهليكل، الذي حيفظ لنا طقوس         
، الذي جعل األمراء ضمن أطراف الدنيا األربعة خيضعون لقدميه من جبل             آشور، مواله، امللهمة للثقة   

حىت . . حىت البحر العظيم للشمس املشرقة من ضفاف هنر الفرات          . . شروق الشمس   ] حيث[سيلونا  
ـًاشاطىء البحر العظيم للشمس الغاربة، جعلتهم خيضعون مجي ـًا لقدمّي، فارع  .]5[ اجلزية عليهمض

ثـيمة املركـزية لـلمملكة املوحدة والعصر الذهيب، اليت تشكل بنية طبعيت قصة داود               تعـتمد ال  
ـًابي: وسـليمان، بناء اهليكل    إن . ]6[ على أسطورة بعل السورية القدمية     ًدا شدي ًدا ألجل يهوه، اعتما   ت
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ـًابعـل املبعوث ح    يعترف ببعل  . ة، يتحرك لتعزيز سلطته على اآلهل     )املوت(، وقد هزم خصمه ُمْت      ي
ـًامل إنّ أبناء إيل مازالوا    : مع ذلك، تبقى هناك مشكلة    .  على اآلهلة، كونه قد وعد باملطر واخلصب       ك

ـًايلتجـئون يف قصـر إيل ألنّ بعل ال ميلك بي           ـًا خا ت  به، وال مكان لإلقامة، وال بالط ميكن أن         ص
ـًاوهكذا يرسل هذا اإلله بال هيكل طل      . يدعـو اآلهلـة إليه      إىل أخته أنات لتطلب من إيل أن يبين         ب

ـ  ـًابي ألنّ بعل ]. عشتار[ لبعل مثل بيوت اآلهلة اآلخرين، مع بالط مثل بالطات كل أبناء عشريات              ت
يرسل املطر يف مومسه، والرعد ويرسل الربق، فإنه مينح اإلذن ببناء بيت يف سبعة أيام خالقة، يبين بعل                  

حيشد قافلة كاملة جللب    . يغطيه بالفضة والذهب واألحجار الكرمية من اجلبال      بيته من األرز اللبناين و    
ـًاليبين بي «األواين إىل بيته،     يسر ببيته فيدعو إخوته    . » من أنقى الالّزورد   ًرا من الفضة والذهب، قص    ت

ة واحدة  وأقاربـه إىل وليمة من الثريان والغنم، والعجول واحليوانات املسّمنة والعجالت من عمر سن             
واآلن ها هو وحده    . غنية باللحوم واخلمر  ] بوجبة[يطعم أبناء عشريات السبعني     . واملاعـز الكـثري   

 .سيحكم كملك على اآلهلة
ـًايبين سليمان مثل هذا البيت متا   وجيعل ًرابيت يرغب يف احلكم حصمن دون إله ] وهو[ ليهوه، م

عصر الذهيب بانتظار سليمان، الذي يتوىل مهمة إهناء حبث         كان السالم العظيم لل   . اجلمـيع يلوذون به   
يرسل يف طلب األرز من لبنان، واملهنيني املاهرين        . يهوه عن بيت، عندما ينتهي التمّرد ضد بيت داود        

. يف سبع سنوات بين اهليكل، غطاه بالذهب والفضة واألحجار الكرمية املطعمة          . وكل ما هو ضروري   
فجاء كل رجال   . دة القبائل إىل أورشليم جللب تابوت العهد إىل صهيون        مث دعا سليمان وشيوخ وقا    

ختتم وليمة  .  إىل الوليمة وذحبوا من الغنم والبقر ما ال يعد وال حيصى ومأل جمد يهوه اهليكل               إسـرءيل 
نوب أن يقيم العدل، ويغفر ذ    : إسرءيلسـليمان سـبعة أيام مرتني بصالته ألن يلتزم يهوه بعهده مع             

؛ 32: 6-15: 5امللوك األول   ( ويعيدهم إىل األرض، ويرسل مطره وحيميهم من اجملاعة والوباء           إسرءيل
 البنية املرددة لصدى قصة     الكتايبيستعمل املؤلف   ). 10: 7-18: 1؛ انظر األخبار الثاين     8: 13-66: 7

ي فخامة فائقة، تعرب عن َور ذَبيـت بعـل والوليمة الكبرية لالحتفال بإنشائه ليس لتقدمي هيكل وقص      
، بل للتعليق على غرور اإلجناز البشري ولتقدمي قصة اهليكل          سرءيلأرفـع إجناز ثقايف للعصر الذهيب إل      

 .جمردة من جمد سليمان كتمهيد لرفضه وتدمريه املقرر قبلئٍذ من قبل يهوه

 ينموتيف املسيح يف الكتاب العربا) 2/ 3/ 3
ـ  اإنّ كـثريً   ن قصة حياة داود، كما تقدم يف السردية الكتابية، مبا يف ذلك األدوار العديدة اليت     م

ُيسـتدعى مللئها يف كٍل من السرد والشعر، ينتمي على حنٍو واضح إىل تيار من األسطورة والسردية،                 
ـًاهذا التيار من التراث يرتبط ارتبا     . يسـبق األدب الكـتايب بزمن طويل       ـًا وثيط ة اخللق  بأسطورق

املأخوذ من  ) مسيح(مع ذلك، فإنّ مصطلح     . وعـبادة اخلصب والدعاية امللكية املألوفة للعامل القدمي       
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إنه من الصعب   . ، يعكس إعادة استعمال يهودية لإليديولوجيا امللكية القدمية       ]بالزيت) [َمَسح(الفعل  
) ممسوح يهوه (كن أن يربط هبا      يف حد ذاته ويستعصي على املقارنة بأدوار معينة مي         ًراأن يكـون دو   

إنّ ). ابن داود (وما شابه، أو حىت     ) ، املخلّص ]املصطفى[، املختار   الربالراعي، ابن   ] (دور[مـثل   
جـزًءا مـن الصعوبة يتأتى عن الطريقة اليت حاول هبا الفقهاء الكتابيون أن يشرحوا املصطلح ضمن       

مة ملسح امللوك بالزيت يف مراسيم التتويج       تطـور تـارخيي ذي جـذور يف املمارسة القدمية املزعو          
ـًاإنّ شخصـية املمسوح، وف    . الطقسـي   لذلك، تستأثر بكل اخلصائص املميزة واألدوار املرتبطة        ق

، سواء كان هلا أم مل يكن أي ارتباط مباشر باملسح، أو بالزيت أو بأي مما ميتلكه من                  ]املَلَكية[باملُلك  
 القائل إنّ لقد ازدادت الصعوبات بفعل االفتراض الشائع       . ة أو السلطة  املعـاين اإلضافية الرمزية للقو    

 على األرض تتضمن    الربليقيم ملكوت   ) الذي سيأيت . . املسيح  (إشارة األناجيل إىل يسوع بصفته      
ـًـا توق ـًا تارخي ع ـًا حقيق ي وقعون أن يأيت أي أهنم كانوا يت: وجملتمعهم] مؤلفي األناجيل [ للمؤلفني   ي

ـًاوال يصبح توقع اجملتمع توق    . املسـيح ويقيم مثل هذا امللكوت      ـًا تارخي ع  فحسب، بل إنّ التوقع     ي
ـًا ملمو ًراخيلق دو  ـًاعيان [س ملا كانت اجملازات اليوتوبية    . زة من نواٍح أخرى   ألجل شخصية ملغ  ] ي

قيامية، فقد زعم أنّ أمثولة السردية      ] جمازات[ا   والقضاء اإلهلي قد فهمت على أهن      الـرب مللكـوت   
-تعكس على حنٍو مماثل توقعات تارخيية، وحىت حركات سياسية معقدة، للعهدين اهللنسيت واألغريقو            

 العرباين، الذين ال يستمدون وجهة نظرهم من مثل         الكتابما يتعني توقعه فقط هو أن فقهاء        . روماين
على [، قد رّدوا  )Christian] (نصرانية[كانت يهودية أم مسيحية      سواء-هـذه املسـيحانية الالّحقة    

عن فهم شخصية املسيح يف نصوصهم وجعله       ) demythologize (ةرافينزع الصفة اخل  بالرتوع إىل   ]ذلك
ـًـا أكـثر تواف   ] بالزيت[مسح امللك   " حدث" القدمية، أي    إسرءيل مـع الوظيفة التارخيّية لعبادة       ق
 العرباين،  الكتابمسيح  ) historicize(يف هذا املسعى ألرخنة     ). storied (يف قالب قصصي  املوضـوع   

 .جرى بشكل عام جتاهل القوى احملركة للقصة واجملاز
، على سبيل املثال، تبىن  )م 1985(يف نـدوة برنسنت األوىل حول اليهودية واألصول املسيحية يف عام            

قائد ( العرباين يشري إىل    الكـتاب يف  ) مسيح(ائل إن مصطلح    األعضـاء املشاركون باإلمجاع الرأي الق     
ـًا، ينطبق غال  الربسياسـي وديين، موجود، ميسحه       ـًاأي] ينطبق[ على ملك، لكنه     ب  على كاهن   ض

ـًايف حني أنّ املصطلح غال. ]7[)ويف أحـيان قلـيلة على نيب    ـًا ما يصف الكهنة، فإنه ُيستعمل أيب  ض
، فإنّ  )1: 45إشعيا  (باستثناء وحيد هو قورش     . ]8[)املمسوح(ددة، مثل ممسوح يهوه أو      لشخصـية حم  

إنّ أعضاء  . ]9[ويعكس عالقته بيهوه  ] لقورش[ي املعاصر   سرءيلاملصـطلح ُيعتقد أنه يشري إىل امللك اإل       
ـًا الـندوة، وخصو   ستعمال النعت يفصلون على حنو حاد ا    ) S.Talmon( عامل أورشليم س تاملون      صـ

، عن  )ملك حاكم فعلي أو خليفته املباشر     (يف الكتاب العرباين، الذي يفهم على أنه يشري إىل          ) مسيح(
يتجاوز ) visionary(كان هلا بعد عقيدي ورؤياوي ] األشكال[فهذه . األشكال الالّحقة من املسيحانية   
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) مسيح(ُيستمد أقدم استعمال للمصطلح     . ]10[ ما كانت الندوة ترى أنه املعىن األصلي للمصطلح        اكثًري
 القدمي يف عصر احلديد، يف حني ُيربط املخلّص الفريد،          سرءيلمـن إطار تارخيي يف مؤسسة ملكية إل       

رومانية وُيتوج بشخصية   -املوجه حنو املستقبل، الفوق أرضي؛ بالعهود الفارسية واهللنستية واإلغريقو        
 يف األصل   ًداتقدم احلجة املسيحانية بوصفها يهودية حتدي     . ]11[) ق م  70(بعد عام   ) idealized(ممثلـنة   

فعلى وجه اخلصوص ُتؤكَّد مفاهيم     . ]12[ويـنكر تـأثري الشخصـيات الشرق أدنوية القدمية املشاهبة         
ـًا يهود ًراواخلالص الشامل والسالم الكوين باعتبارها تعكس تطو      املمسـوح،     عادة  تفسر. ]13[ًدا فري ي

القيادة الكاريزمية لعصر   : ّية لضم عنصري قيادة   سرءيلكمحاولـة من امللكية اإل    ] بالزيـتٍ [املسـح   
القضاة، الذي يتميز بانتخاب شخص يتسم بالروح اإلهلية من جهة، واحلكم الساليل للملكية، الذي              

ـًايعد خال  التاريخ (مجاع يفهم الكتاب بلغة     هذا اإل . ]14[ من البعد الديين أو الروحي، من جهة أخرى        ي
ـًاإنه أي ). والواقعـية  ، ومسيح العهد اجلديد، عن شخصية املسيح       )messianisim( يفصل املسيحانية    ض

 .]15[ العرباينالكتابيف 
أفضل طريقة للتعلم حول املسيح يف اليهودية       «هذا الفهم للمسيح يكون عرضة النتقاد فرضية أن         

إنّ اجلزم بأنّ هذا النعت يشري يف       . ]16[»نصوص اليت ال يوجد فيها أي مسيح      القدميـة هـي دراسة ال     
 عن األرخنة اجللية حلكايات أبطال      ًدابعي. ي معاصر ال ُيناقش، لسوء احلظ     إسرءيلاحلقـيقة إىل ملك     

. ءسـفر القضـاة، فـإنّ اجلـزم بأن امللكية الساللية خالية من البعد الديين أو الروحي هو خاطى                  
ـًافالشخصيات الشبيهة كل    من األدب املصري واملسماري منذ عصر الربونز        ًدا باملسيح معروفة جي   ي

قبلئٍذ يف أقدم نصوصنا، فإنّ العناصر الثيمية نفسها اليت تطغى على املسيحانية اليهودية             . عـلى األقل  
التراث الشرق أدنوي القدمي    رومانية هي موجودة يف كل من       -للعهـود الفارسية واهللنستية واإلغريقو    

 .والتراث الكتايب
وال هو  .  العرباين واألدب املرتبط به    الكتابذاهتا ليس شديد األمهية يف      ) مسيح(إنّ استعمال كلمة    

إهنا األساس  . مع ذلك، فإنّ أسطورة امللك املثايل موجودة يف كل مكان         . شـائع كمـا يظـن املرء      
إنّ . دي، مبا يف ذلك ثيمات االستعادة والعصر الذهيب       الفكـري لقصص كٍل من العهد واحلكم األب       

شخصية امللك كمحارب قدوس ذي القدرة على تقرير مصري وحكم العامل، اليت يعرب عنها يف جمازات            
 إىل احلكم الكوين، كلها     إضافةالشـالوم املألوفة املبتذلة، مع بركات الرعاية اإلهلية ولعنات القضاء،           

عالوة على ذلك، فإن النصوص الكتابية ال متتص بسهولة أو          . مرباطورية املبكرة مالمـح للنصوص اإل   
ـًاإهنا تستعملها خصي. تستعري عناصر جمازية من اإليديولوجيا امللكية كما جيزم تاملون     لتحويل يهوه ص

 إنّ جماز املسح وموتيف مسح الكهنة     . إىل إلـه كـوين وإمرباطوري من النوع الشرق أدنوي القدمي          
فاملسيح هو  . واألنبـياء وامللـوك املرتبط به مها جماز وموتيف ينتميان إىل أسطورة امللك الكربى هذه              

شخصـية أسطورة، عنصر يف مسعى القصة القدمية للتكلم عن املتعايل، الذي جيد فيه العامل البشري                
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ـًاانعكا  تارخييةتوقعات  أي إىلإنه يستعمل ال كإشارة مباشرة إىل أي ملك تارخيي، معاصر وال .  له س
17[إنّ الكتاب حيول اإليديولوجيا امللكية ألغراض الهوتية      ).  ق م  135حوايل  (معروفة قبل بار كوكبا     

ـًا أسطور ًداتتعـنقد العناصـر الثيمـية عـلى حنٍو متماسك حول نعت املسيح وتعكس تردي              . ]  ي
متيل املسيحانية اليهودية الالّحقة . حللول اإلهلي لإليديولوجـيا امللكية الشرق أدنوية يف مسعى لعكس ا        

إىل أرخـنة املـتعايل وتفسري التراث التورايت والشرق أدنوي القدمي بقولبة لغة أسطورته يف مستقبل                
ـًاجذابة خصي ) مع كوهنا غري حمتملة   (لكن األرخنة ليست سوى قراءة ممكنة واحدة فقط         . قيامي  ص

 .للتفسري احلداثوي
 من  ًدامميزة جي ) قيامية(اجملـاز اليوتويب للسالم، املعرب عن املتعايل واألبدي يف نصوص           إنّ تواطـؤ    

مثال ذلك  (الصـعب أن يفعـل أكثر من ترديد الثيمات األساس املوجودة قبلئٍذ يف الكتاب العرباين                
لكوت فاملستقبل األبدي مل  ). 8-1: 11؛  16: 9؛  14: 7، إشعيا   17: 24؛ انظر العدد    16: 22الـرؤيا   

السالم الكوين أساسي لإليديولوجيا امللكية للساللة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، وأسطورة بعل من             
إنه . أوغاريـت القدمية، والنقوش امللكية يف كل أحناء الشرق األدىن القدمي ونصوص احلملة اآلشورية             

 :يستعمل، على سبيل املثال، كمجاز يف النبوءة البابلية
األقنية واحلقول املروية سيعيد مألها     . ك، سيبين بوابات مدينة أوروك من الالزورد       إنه سيجدد أورو  
ـًابعده سيأيت ابنه مل   . . بوفرة البحبوحة    .  يف أوروك وسوف حيكم على أركان األرض األربعة         ك

[ملك أوروك سيمارس السيادة كاآلهلة   . ستدوم ساللته إىل األبد   . سيمارس السيطرة وامللك على أوروك    

18[. 

إهنا أساس  . ًراإنّ العناصـر الثيمـية لـلخلق اجلديـد وصـون امللك اخللق ليست يهودية حص               
إذ تعيد خلق ما    . فهي يوتوبية أكثر مما هي قيامية، يف جوهرها       . لإليديولوجـيا امللكية الشرق أدنوية    

ـًاكان خمط  . له منذ بدء الزمنط
املطّور ) توقع املسيح (أتفق مع تاملون على أن      رغـم اخـتاليف القـوي مع إمجاع برنسنت، فإنين           

ـًاتارخي سواء يف الكتاب   . ]19[ كجانب مكمل من املسيحانية يف اليهودية ال يلمح إليه التراث الكتايب           ي
ـًا أدب ًراالعـرباين أم يف األناجـيل، حيمل اجملاز املسيحاين منظو          فتعايل وحلول  .  لألسطورة والقصة  ي

إهنا ليست حبد ذاهتا انعكاسات مباشرة ملعتقداهتا أو توقعاهتا         . ن هذه القصة ذات معىن    األسطورة جيعال 
إنّ القضايا هي باألحرى فلسفية     . املاضـية أو املوجهـة حنو املستقبل املتعلقة بالعامل خارج النصوص          

اء يعكس تطور املعتقدات والتوقعات، من ناحية أخرى، استجابات قُر        . والهوتـية وأدبـية وفكرية    
ـًا قو ًراالتراث ويتأثر تأث   ـًا رمس ا بإدراك التراث املكتوب بوصفه تعبريً     ي ـًاسلطو [ي عن رؤية العامل   ] ي
 .لدى القارىء
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مـا يـثري الدهشـة، أن ُتطرح اإلشارة إىل املسح بالزيت يف نشيد نواح داود على موت شاول                   
عمال جماز املسيح، ولذلك ينظر إليها على أهنا ال         ويوناثـان للمناقشة بوصفها االستثناء الوحيد الست      

 :عالقة هلا بفهم املسيح يف الكتاب العرباين
ن عليك طل وال مطر، وال حقول تغل حماصيل تقدمات، ألن هناك هتاوى ترس              اكيا جبال جلبوع، ال     

 .]20[)21: 1صموئيل الثاين (ترس شاول مل يعد يلمع بالزيت . األبطال

ـًاممسو  بوصفه ًداحتديقاطع القليلة اليت حيمل فيها الوصف اجملازي للملك         هـذا واحـد مـن امل        ح
ـًاثقالً تفسري ] بالزيت[ يتوسل النشيد أن ُيقرأ ليس كحدث بل كتفسري ملعىن موت شاول           .  يف نصه  ي

ي محاية يهوه، أن يعط   من دون   فشاول نفسه هو الترس، الذي ال يستطيع،        . ألجـل القصـة الكربى    
ـًاشـي  ، الذي من خالله    ]بالزيت[إنّ جماز الترس مركزي لفهم املسح       .  للذيـن ينشدون املالذ فيه     ئ

؛ 8: 28؛  3: 18؛  4: 3، كما يف املزامري     1: 15التكوين  (فالرب هو ترس املسيح     . حيمي يهوه مسيحه  
يف يهوه بتقوى   ، الذي ميكّن املسيح من أن يكون الترس للذين ينشدون مالذهم            )3-2: 144؛  12: 84
يتأكد أنّ نواح داود على موت شاول       ). 4: 91؛  10: 84؛  31: 18؛  13: 5هكذا، بالضبط، املزامري    (

إنه ). 27-19: 1صموئيل الثاين   (يـتعامل بثيمات مسيحانية عن طريق الصور األخرى للنشيد نفسه           
ـًا يكون مرفو  كما هو احلال مع دمار السامرة، فإنّ االبتهاج جيب أن         . »البطل الذي هوى  « لقد . ض

؛ ميخا  19: 1صموئيل الثاين   ( الذي يعكس جمد يهوه قد سقط        إسرءيلأصبح جلبوع صحراء ألنّ جمد      
يف موت شاول، كما    . للخليقة اجلديدة ) يوم سعيد (يف نـواح داود، ال ميكن أن يكون هناك          ). 9: 2

ـًايف كارثـة السـامرة، يتنـبأ املنشد أي          سالمهذا ليس زمن    ). 16،  8: 1ميخا  (م   خبراب أورشلي  ض
 .، ينذر بقدوم السيب)3: 2ميخا (بل زمن شر > شلوم<

وال ينبغي اختزاهلا إىل توقعات مستقبلية أو       .  فحسب ًواإنّ ثـيمة الزمن املسيحاين اهلاّمة ليست غل       
، )9(سفر دانيال   يف  . إهنا جماز مركزي للتعبري عن سيطرة املتعايل على األحداث يف العامل          . تبسـيطية 

ـًاُيحسـب زمن السيب سبعني عا      كما يشرح سفر   ). 10: 29؛  11: 25إرميا  ( كما يف سفر إرميا      م
قضاء سبعني  حىت إن حـىت تستويف األرض سبوهتا إذ بقيت من غري إنتاج كل أيام خراهبا              «: األخـبار 

 الواقعية وال يف الرياضيات بل يف       هذه الكرونولوجيا ال أساس هلا يف     ). 21: 36األخبار الثاين   (» سـنة 
 السائد  الكتابيستند املنطق املقرِّر لزمن اخلالص، الذي تكون العودة من السيب هي جماز             . الالّهـوت 

. ]21[)4: 25الالّويني (راحة مقدسة األرض : له، على وصية التوراة بأن تكون السنة السابعة سنة سبت
يف توسع على الوصية األوىل، يشرح يهوه أنه إذا أطاع          . ملقدسةيتبع الزمن املقاس منطق جزاء احلرب ا      

سيعطي السالم، وسيهرب   .  وصيته، فإنه سيرتل املطر يف ميعاده ومينحهم كل اخلصب واألمان          إسرءيل
ومع ذلك، إن مل يطيعوا، فإن مصريهم       ). 10: 23، يشوع   13-1: 26الالّويـني   (أعداؤهـم مـنهم     

ـًاسـيكون كارث   ستكون األرض صحراء وستتحول    ). 30: 32، انظر التثنية    33-14: 26الّويني  ال (ي
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جيب أن ترتاح األرض ألهنا مل تتمكن من الراحة حينما كانوا يسكنون هناك             . مدهنـا إىل خرائـب    
 ).35-34: 26الالّويني (

ي عليه أن   يف الصالة، يشري دانيال إىل أن مدينة يهوه قد أصبحت َمْضَحكَة بني األمم، ولذلك ينبغ              
ـًاخيربه جربائيل أنه متّ حتديد زمن قدره سبعون أسبو        ). 19-15: 9دانيال  (خيلصـها كرمى للرب      ، ع

بالنسبة ). 17-12: 1انظر زكريا   (قـبل جمـيء الصـالح األبدي وقبل أن ُيْمَسح قدوس القدوسني             
يحاين يسند إىل يهوه يف     لدانـيال، فإنّ دور اجمليء عند اكتمال الوقت إلعادة بناء اهليكل هو دور مس             

يف . ]22[»يف وقت إظهار الرمحة   «، حيث سيعيد بناء أورشليم      )15-13: 102املزامري  (سـفر املـزامري     
). 8: 49إشعيا  (ليستعيد األرض   ) ، ومرذوالً ًراحمتق(، الذي كان    إسرءيلوقت العطف هذا يدعو يهوه      

ال، فإنّ السماء واألرض واجلبال سوف هتتف       عـندما تـتحول اجلبال إىل سهول والسهول إىل جب         
ـًاإن املرونة الكبرية هلذا الدور األديب تسمح أي       . رمحة يهوه على اليائسني   : بالبشـارة   بإسناده إىل   ض
، عندما يشكوإشعيا، مثل املنشد يف سفر املزامري، أنّ يهوه قد خان            )21-14: 49إشـعيا   (صـهيون   

يف سفر إشعيا، ينكر يهوه التهمة، جمادالً بأنه مثل األم، هو           . )52-39: 89املزامري  (مسـيحه ونسيه    
 . الذي ولد صهيون وال ميكن أن ينسى

هذه . إنّ الذين ميارسون الدور املسيحاين امللكي، دور إعادة بناء اهليكل، يستعجلون على الطريق            
. وفق ترتيب زمين  ] قاملخلو[ على األرض تناقض العامل      الربالـرؤى اليوتوبـية، املمثلـنة، حلكم        

 اجلديدة، املطرودة من الفردوس واملُْهلَكة بعودة مياه الربإنّ خليقة . فاكـتمال املاضـي هو احلاضر     
إهنم، !]. إبراهيم[العماء يف الطوفان العظيم، ُتطرد من بابل، لكي تقاد عائدة إىل صهيون مع أبراهام               

يف قصة  . ون إىل األرض املوعودة حتت حكم يشوع      إذ يرسلون مرة أخرى إىل العبودية يف مصر، ُيعاد        
هدفه هو  .  ذي قلب طاهر   إسرءيل، يبحث النص على حنو حتريضي عن بشرية جديدة،          ًداال تنتهي أب  

ـًايف هذا البحث اليوتويب ضم    . العودة إىل الفردوس    عرب كل جيل، ُيستعمل تبايٌن يوم الغضب ويوم         ن
القائلة ادمة، لكن املبدأ احلاكم للزمن املسيحاين املقدس ميكن تلخيصه بالبديهة           الرمحة للتنبؤ بالقصة الق   

 :جديد حتت الشمس  الإن
مجيع األشياء مرهقة، وليس يف وسع املرء أن يعرب عنها، فال العني تشبع من النظر، وال األذن متتلىء من                   

ـًاما هو كائن هو الذي سيظل كائ      . السمع ما صنع هو الذي يظل يصنع، وال شيء جديد حتت           ، و ن
 منذ العصور اليت    ًداانظر، هذا جديد؟ كل شيء كان موجو      : أهناك شيء ميكن أن يقال عنه     . الشمس

ليس من ذكر لألمور السالفة، ولن يكون ذكر لألشياء اآلتية بني الذين يأتون من بعدنا                ! خلت قبلنا 
 ).10-8: 1اجلامعة (

إنه ذو معىن ضمن العامل     .  لتفكري تارخيي، وال ُيسقط توقعات التغري املستقبلي       ـًاجهـذا ليس نتا   
 .]23[األديب والفكري الذي كتبت فيه النصوص الكتابية
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إنّ الـتوراة، اليت تربطها الثيمة بدور املسيح الذي جيلب الرمحة اإلهلية يف الوقت احملدد، تستعمل                
امللجأ  فالذي فر إىل مدينة   . ة يف الوقت املناسب مبوت مسيح يهوه      منطق اجلزاء لتربط هذه الرمحة اآلتي     

» إىل أن ميوت رئيس الكهنة املمسوح بالزيت املقدس       «بسبب القتل عن غري عمد جيب أن يبقى هناك          
) مسيح(يف حني أنّ هذا الدور والنعت       . أي إن حياة املمسوح هي محاية لإلنسان      ). 25: 35العـدد   (

ـًايسندان أي  ىل امللك الداودي لسفر املزامري، يكون املسيح يف سردية سفر العدد هو رئيس الكهنة               إ ض
ـًاالـذي ميـوت، طب     بإهناء سيب من كان    . إنّ املنصب، دوره كرئيس للكهنة، هو أبدي ومتعالٍ       . ع

فهو خياطب يهوه   . مسؤوالً عن القتل غري املتعمد، يعتمد سفر العدد على حجة ضمنية يف سفر إشعيا             
 »طيبوا خاطر أورشليم وبلغوها أن أيام حمنتها قد انتهت، وإمثها قد غفر           «: اإلشارة إىل السيب البابلي   ب
إن كون هذا اإلعالن عن األخبار اجليدة يأيت عند اكتمال الوقت املناسب، عندما             ). 2: 40إشـعيا   (

املنفى بتسوية اجلبال   فاخللق اجلديد يهيء العودة من      . حيكـم املسيح بسالم، متضمَّن يف خطابة إشعيا       
وهو جماز ينتمي إىل إعكاس األقدار وآية ) 5: 4؛ 7-1: 3 انظر مالخي    5-3: 40إشعيا  (وردم الوديان   

 إسرءيليربط العفو عن اجلرائم دور املسيح الكهنويت يف سفر العدد بنهاية السيب وخلق               . امللكـوت 
 .دجدي

عنصر الثيمي للمصاحلة، املرتبط بدور املمسوح، شخصية يف نصوص اخلماسية ذات الصلة، يدعم ال 
عـلى حنٍو   ة للمسح والدور املتعايل لغفران الذنب يربطان        رافيإنّ كالً من األصول اخل    . مسيح متماسكة 

ة بالقدر نفسه   خرافي ًراإنه حيمل أدوا  .  بدور احملارب وامللك، الشرق أدنوي القدمي الكالسيكي       ثـانوي 
لّص والـراعي والـترس لشعبه ضد قوى العماء، يعرف على حنٍو منوذجي يف دوره كملك                كـاملخ 

ـًاإهل] مصطفى[وكمختار   إنّ موت رئيس   . على قوى املصري األبدية   ] الديَّان[، وابن اإلله والقاضي     ي
ـًاالكهـنة املمسـوح الـذي يغفر اإلمث يف سفر العدد ميكن مقارنته أي              ر  باملسيح الكاهن يف سف    ض

يف الوضع الذي   ). 21-1: 4الالّويني  (الالّويـني، الذي يتعامل على حنٍو مماثل مع الذنب غري املتعمد            
. ، ال يستطيع أن حيمي أو يفتدي نفسه       )3: 4الالّويني  (تقـع فيه التهمة على الكاهن املمسوح نفسه         

هذا .  وحيقق املصاحلة  لربالذلـك حيول الذنب إىل الشعب، الذي ميكن للكاهن عندئٍذ أن ميثله أمام              
ـًاالنص املركزي حول ثيمة الذنب املشترك يسم بوضوح دور املسيح بوصفه ممثالً ووسي              للشعب  ط

ـًاإنه أي . الربأمام   ينطوي دور  .  القارىء ألجل دور املسيح بوصفه موضوع الغضب اإلهلي        يهيء ض
ـًاالكاهن أي  ـًاُيصور فهم املسيح بوصفه قدو    . ابة عن الشعب  اإلله بالني ] لدى[ على التوسط    ض  يف  س

 : اليت ُترتدى على جبهة رئيس الكهنة] اإلكليل املقدس[قصة أصل الرصيعة 
، وثبتها خبط أزرق    ‘قدس للرب ’: واصنع صفيحة من ذهب خالص، واحفر عليها كاحلفر على خامت         

ـًافتكون دائ . يف مقدمة عمامة هرون     وزر  إسرءيلحمل بذلك عن نيب       على جبهة هرون، في     م
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ـًاوعلى هرون أن يتعمم هبا دائ     . أخطائهم يف تقدماهتم اليت خيصصوهنا للرب       عندما ميثل أمام يهوه     م
 ).38-36: 28اخلروج (لكي يرضى يهوه عنهم 

خبطابة مشاهبة، ُيقدس   ). متعالية(يف هنايـة وصف لباس رئيس الكهنة، توصف كهانة هرون بأهنا            
إهنم يكرسون للرب وخلدمة    ). 12-10: 8الالّويني  (ون واملذبـح وآنيـته بأن ميسحوا بالزيت         هـار 

إن ). 11: 1؛ صموئيل األول    7: 13القضاة  (اهليكل، مثل صموئيل ومششون يف قصيت والدهتما بطلني         
يقدم  بعهد أبدي بأن ًداتقاليد مسح هرون يلخصها بن سرياخ، الذي يشرح وظيفة املسيح بوصفه مقي         

بن (، وينور بالشريعة    )testimonies(إضحية ويقوم باملسح، وميارس السلطة والقضاء، وأن يعلّم البّينات          
لدور ). 5-1: 45بن سرياخ   (إنّ رئيس الكهنة مثل موسى، مساٍو للقدوسني        ). 17-6: 45سـرياخ   

فراش املوت  ] لىع[املسـيح الكهنويت بوصفه ميثل اإلله تصوير مدهش يف قصة إعالن براءة صموئيل              
 ). 5-1: 12صموئيل األول (

هذه القصة تردد صدى املعاهدات الشرق أدنوية القدمية، اليت يدعو فيها امللك اآلهلة إىل أن يكونوا                
يف قصة صموئيل، ُيدعى كل من يهوه       . كفـالء للـتعهد الرصـني الذي جيري إطالقه يف حضرهتم          

 .ومسيحه لكفالة قََسم صموئيل
ـًاة الرموز املتضمنة يف هذا التراث هو ظاهر أي        إنّ متاسـك منظوم     يف قصة األصل حول خلق      ض

ـًاإنه مفعم بوصفة يهوه ألجل الزيت الذي جيعل املرء قدو. الزيت السحري ألجل املسح  :س
مخس مئة شاقل من املر النقي السائل ومئتني ومخسني شاقالً من القرفة ومئتني               : خذ أطيب الطيوب  

ـًاومخس مئة شاقل من السليخة وهي      .  من قصب الذريرة   ومخسني شاقالً  .  من زيت الزيتون النقي    ن
ـًاواصنع منها دهن مسحة مقد     ـًا طي س ـًا شذ ب ـًا صنعه عطار ماهر، فيكون دهن مسحة مقد        ي  س

 ).25-23: 30اخلروج (

ـًاكـل ما يلمسه الزيت سيصبح مقد       عرب كل أجيال   هذا سيكون زيت املسح املقدس للرب       . س
اخلروج (ال أحد ميكنه أن يصنع شبيهه مرة أخرى أو يستعمل الزيت على أي شخص آخر                . إسرءيل

، )11-1: 31اخلروج  (مثة إضاءة مرددة تنسب مهمة صنع الزيت السحري إىل بصلئيل           ). 22-23: 30
هذا التفصيل األخري يقدم قصة .  ويستعمل املعرفة اإلهلية لصنع الزيت الربالـذي يكون مملوًءا بروح      
؛ 16-1: 40انظر اخلروج   (بالقدرة والروح اإلهليني    ) Nazarine/ والناصري(أصـل الرتـباط املسيح      

ـًاهذا االرتباط يكون مفهو   ). 4-1: 3العدد   قمران، اليت تتكلم   ] خمطوطات[ يف مدونة دمشق من      م
 .]CD‹]24 1-2 ‹»أولئك املمسوحني بروحه القدوس«عن 
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إنّ دور املسـيح يف األدب الكـتايب تطغـى عليه شخصيتا رئيس الكهنة يف اخلماسية وامللك يف                  
القصـص مـن يشـوع إىل سفر امللوك الثاين، وأسفار األنبياء واملزامري، لكنه من الصعب أن يكون                  

ـًاأي) املمسوح(ف.  بشخصييت الكاهن أو امللك    ًراحمصو  يعّرف شخصية نبوية ُيمارس من خالهلا       ض
ال متسوا مسحائي؛ وال تؤذوا أنبيائي : احلضور اإلهلي، كما هو متضمن يف مضاعفة حتذير سفر املزامري   

إنّ األدوار األكثر   ). 42-40: 6؛ سفر األخبار الثاين     22: 16؛ انظر األخبار األول     15: 105املـزامري   (
ـًامثالية وتعال  إشعيا (يح بالروح اإلهلية اليت تعلن البشارة للبؤساء، والقضاء اإلهلي الكوين            تصل املس  ي

إنّ دور امللك يف حالة احلرب، يف سفر        ). 1: 61؛ إشعيا   1: 3يوئيل  (والتغريات احملولة للعامل    ) 1: 61
ـًميكن فهمه أي) 6-5: 110؛ 2: 2املزامري   (»األمم الضاجة ضد يهوه ومسيحه    «املـزامري، ضـد       اض

ـًابوصفه كون ـًا ومتعالي ـًا ألن اهلدف من هذه احلرب هو جعل العامل برمته خاضًرا، نظي  . للربع
ـًايعطـى امللـوك األجانب أي       كاملسيح يف الكتاب، ما يوحي بأننا ينبغي أن نفهم هذا           ًرا أدوا ض

حىت أكثر من   . ية تارخيية إسرءيلل َمبلكية    والهويت أكثر مما هو عنصر مميز متص       خرايفاملصطلح على أنه    
امللـك الداودي، فإنّ امللوك األجانب، يف دورهم كمسيح، ورسول وحامل للسيادة اإلهلية، يقدمون              

ـًـا يهـوه بوصـفه حاك     ـ  م ـًا متعال ، حزايلفامللك اآلرامي   .  للعامل برمته يف كل مراحل التاريخ      ي
 إسرءيلالفارسي، وكلهم مسحاء، جيلبون أحكام يهوه وبركاته إىل         ونبوخذنّصـر البابـلي وقورش      

ـًا؛ خصو 2-1: 24؛ امللوك الثاين    18-15: 19امللوك األول   ( 1: 45؛ إشعيا   7-6: 27 األخبار الثاين    ص

.( 
 من صورة   ًداإنّ األدوار التفاعلـية للمسـيح كنيب وملك وقاٍض وكاهن هي جوانب معروفة جي             

. صارع أدوار اإليضاح هذه على حنٍو ثابت للحفاظ على مدخل بني العاملني املتعايل والزائل             ت. املسيح
يف اإلصحاحات االفتتاحية من سفر صموئيل األول، اليت تقدم قصة أصل ملك يهوه املسيحاين، الذي               

، )10-9القضاة  (وأبيمالك  ) 8-6القضاة  (يـردد بشـكل متكرر صدى قصص القضاة مثل جدعون           
من كاهن إىل نيب    ] املصطفى[، يقدم حتول دور املختار      )16-13القضاة  (ومششون  ) 11القضاة   (ويفتاح

 خطوط  حدأباللعـب بقسوة على التباس املتعايل يف عالقته ببيت املسيح، تؤسس القصة             . إىل ملـك  
 .داود-احلبكة املركزية لسردية سلسلة شاول

العدد (سية بوصفه هبة أبدية إىل هرون وبيته        يف تـنويع موسع لثيمة منصب رئيس الكهنة يف اخلما         
ـًاقصة رفض ابين هرون األكرب س     ) 2-1(، توسع سردية سفر صموئيل      )1-10: 18 ، ناداب وأبيهو،   ن

ـًاعقا. فقد أمث أبناء هارون بتقدمي النار املنجسة يف احلرم املقدس         . بتنويعني اخلروج ( هلم، فإنّ إمثهم     ب
باتباع منط قصص اخلماسية من     ). 5-1: 10الالّويني  (دسة من يهوه وقتلهم     قـد جر النار املق    ) 9: 30

ـًاإطاحـة األصغر س    ـًا باألكرب س  ن ـًا، يستبدل أبناء هارون يف منصبهم بابنيه األصغر س        ن ، لعازر  ن
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دَّد ففي القصة االفتتاحية خلالفة الكهانة من عايل إىل صموئيل، ُترَ         ). 23: 6انظر اخلروج   (وإيـتامار   
ـًاكان الكاهن عايل هر   . قصص القفر هذه    »أما ابنا عايل فكانا متورطني يف الشر ال يقدران يهوه         « م

فقـد عـامال القرابني باحتقار وناما مع النساء اللوايت خيدمن يف خيمة             ). 12: 2صـموئيل األول    (
 » يهوه شاء أن مييتهما    مل يعريا توبيخ أبيهما أّي اهتمام ألنّ      «االجـتماع عندما كان عايل يوخبهما و      

، )الربرجل  (يأيت احلكم يف سياق رسالة وهي وحي من         ). 25-22،  17-12: 2صـموئيل األول    (
 :عندما يندم يهوه على وعده األبدي إىل بيت عايل

أما . لقد وعدت أن يظل بيتك وبيت أبيك خيدمون يف حمضري إىل األبد           : إسرءيللذلك يقول يهوه إله     
.  يكرمونين، أما الذين حيتقرونين فيصغرون     نفحاشا يل أن أفعل ذلك، ألنين أكرم الذي       : قول يهوه اآلن، ي 

ـًاسأختار لنفسي كاه  . . ها هي أيام مقبلة سأقطع فيها قوتكم وقوة بيت أبيكم             ـًا خمل ن  يعمل  ص
ـًامبقتضى ما بقليب ونفسي فأقيم له بي       ـًا أمي ت ـًا، ويصري كاه  ن 2صموئيل األول   ( الذي اختاره     للملك ن

 :30-31 ،35.( 

 على  ًدااعتما. تـبدأ القصة سلسلة سردية تتركز ثيمتها على تفسري الوعد اإلهلي بأنه وعد شرطي             
مع تقدم  . مبادىء التوراة، فإنّ السردية حتول وختضع منصب رئاسة الكهنة املسيحانية ملبادىء العدل           

عندما يبلغ  .  نفسه لتقويض دور امللك إىل أن يصل إىل سليمان         سلسلة السردية، يستعمل هذا التحول    
داود ذروة جناحـه يف احلرب بفتح أورشليم وهزمية الفلستيني، يزوره النيب ناثان ليتكلم عن سليمان،                

أنا «: إنّ سليمان هو الذي سيبين اهليكل وإىل سليمان ُيعطى الوعد         . الـذي أسـند إليه دور السالم      
ـًاأكـون له أ   ـًاهو يكون يل اب وب عندما يأمث سليمان، فإنّ يهوه سوف ). 14: 7صموئيل الثاين  (»ن

مع ذلك لن جيرده من     . يسـلط عليه الشعوب األخرى وجيلده بالسياط كما يفعل البشر، لعله يتعظ           
ـًاويدوم بيتك ومملكتك إىل األبد أمامي، فيكون عرشك ثاب«حـبه الثابت له كما فعل مع شاول     ت

مبعرفة قصة أبناء سليمان، فإنّ     . هذه ليست صيغة خللق األمن    ). 16: 7صموئيل الثاين    (»الدهرمدى  
تلميح اِملْجلَدة والسياط إىل دعوة إشعيا إىل التنبؤ ألجل جيله جترب القارىء على السؤال مع إشعيا، إىل                 

 ).13-1: 6انظر إشعيا (مىت؟ 
، يبقى  )39: 1امللوك األول   (ان بالزيت املقدس    على حنٍو مماثل، عندما ميسح صادوق الكاهن سليم       

ـًاحكـم أبناء داود شرط     يف . عندما ميوت داود يف افتتاحية سفر امللوك، ميوت امليثاق األبدي معه          . ي
مباركـته عـلى فراش املوت، يسلم املستقبل إىل يدي سليمان والعبارة الشرطية تستدعي الكارثة يف            

 :أعقاهبا
سر يف سبيله وأطع فرائضه     . احفظ شرائع إهلك  .  أهل األرض، فتشجع وكن رجالً     أنا ماٍض إىل مصري كل    

ووصاياه وأحكامه وشهاداته، كما هي مدّونة يف شريعة موسى، ليحالفك النجاح يف كل ما تفعل وحيثما                 
إذا حفظ بنوك طريقهم وسلكوا أمامي بإخالص من كل         : تتوجه، فيحقق يهوه وعوده اليت وعدين هبا قائالً       

 .]25[)4-1: 2امللوك األول  (إسرءيلوهبم وأنفسهم، فإنه لن ينقطع لك رجل عن اعتالء عرش قل
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يعرب عن الثيمة يف نشيدين تفتتح  . كأمثولة، تشرح قصة امليثاق األبدي مبدأ اجلزاء يف القضاء اإلهلي         
ـًاري تفس ًران يشكالن إطا  يهذان النشيدان، اللذ  . وختـتم هبمـا السردية الكربى       ألجل سرديتهما،   ي

سليمان، اللذان يصفان صعوده وسقوطه     ] رؤييت[يقومـان بوظيفـتهما إىل حٍد كبري بطريقة منامي          
امللك الصاحل، امللك الفاسد من     ) 2/ 3؛ انظر القسم    9-1: 9؛ امللوك األول    14-1: 3امللـوك األول    (

ـًاه نشيد شكر من امرأة عاقر ستكون أ       النشيد األول تنشده حنة، زوجة إيل قاناه، إن       ). هذا املؤلف   م
إنه نشيد قضاء كوين، يتركز يف      . نيابة عن جيله  ) الكهنوت األبدي (سيحمل  . للكاهن املخلص للرب  

تقوم ثيماته على جماز اإلله     . أخالقـيات اإلعكاس واجلزاء اليت رأيناها يف نشيد ألجل اإلنسان البائس          
ـًا بوصـفه قدو   إنه، إذ يستعمل   . يده، اليترك أي متسع للتكرب البشري      مـن قصة هارون وأناش     سـ

ـًاكمقدمـة إىل شخصـية صموئيل بوصفه مسي        ، يشدد على املطالبة باإلخالص والتواضع ويشري       ح
ـًامباشرةً إىل مسيح املستقبل بصفته مل  :ك

، وكموا أفواهكم   كفوا عن الكربياء  . إذ ليس قدوُس نظَري يهوه، وال يوجد من مياثلك، وليس صخرة كإهلنا           
هو حيفظ أقدام أتقيائه، أما األشرار فينطوون يف الظالم،         . عن الغرور ألن يهوه إله عليم وبه توزن األعمال        

ُمخاصمو يهوه يتحطمون، ومن السماء يقذف رعوده عليهم؛ يدين يهوه          . ألنه ليس بالقوة يتغلب اإلنسان    
ـًاأقاصي األرض، ومينح عزه ملن خيتاره مل  ).10-9؛ 3-2: 2صموئيل األول (د مسيحه  وميجك

. صموئيل ليهوه وتتابع سلسلة أبطال ميثاق احلرب املقدسة       ] نذر[تـتعامل قصة حنة مع تكريس       
ـًابسـبب شـر أبناء عايل، خيتار يهوه صموئيل ليكون كاه           ـًا خمل ن مثل مششون،  .  بدالً من ذلك   ص

 صموئيل ثالث مرات فأجاب     ايهوه دع . وح القدس يـنذر للرب من قبل والدته، مع أمه املمتلئة بالر         
حتول السردية، وإن   ). 2-1صموئيل األول   !] (إبراهيم[على تلك الدعوة بامتثال شبيه بامتثال أبراهام        

فصموئيل . إىل َسري صموئيل أمام املسيح    ) أمام يهوه !] إبراهيم[َسري أبراهام   (يكـن بشـكل حاذق،      
هذا ). 35: 2صموئيل األول    (» أمام مسيحه كل أيامه    يفعل كل ما يرغب ويقصده، يسري     «سـوف   

كوسيط لإلله ألجل شعبه ويطالب بالوالء      : يفهـم املسيح يف الدور اجلوهري للملك الشرق أدنوي        
ـًا تناغم ًراختلق قصة إطاحة صموئيل بعايل بشكل فّعال جس       . الكـلي مـن وكالئه      يف سلسلة من    ي

، كذلك تتغىن حنة بالقدرة     )13: 3صموئيل األول   (ب األبدي   اإلطاحـة كما يدان بيت عايل بالعقا      
: بالعربانية(إهنا متّهد املسرح ألجل سقوط شاول       ). 6: 2صموئيل األول   (اإلهلـية على احلياة واملوت      

يبين أبناء عايل طريق    . ، عامل األموات  ]اجلحيم، العامل السفلي  [من النعمة وهبوطه إىل شيئول      ) شـاؤل 
إنّ انقالب صموئيل على    ). 12: 2؛ انظر صموئيل األول     6-5: 1املزامري  (ري  أشـرار سـفر املـزام     

ـًا إىل إهناء وعد يهوه األبدي إىل الوي، ينسحب أي         إضـافة الكهـنوت،     على دور رئيس الكهنة     ض
إن الوي، بقبوله املتواضع لقدره وقدر بيته،       ). 14: 3صموئيل األول   (احملقـق للمصـاحلة ألجل إمثه       
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ـ  إنه يهوه، سيعمل ما هو حسن      «: ّرف دور امللك، الذي سيمارسه يهوه عرب بقية السردية الكربى         يع
 ).18: 3صموئيل األول  (»يف عينيه

يؤكد النشيد مبادىء   .  للقصة الكربى ينشده داود يف هناية حياته       االنشـيد الثاين الذي يقدم تفسريً     
إنّ سقوط بيوت الرجال،    . على السردية بكاملها  نشيد حنة ويستعمل منطق جزاء مماثل، لكنه يطبقه         

يردد نشيد داود بدقة املبدأ الناظم لنشيد       . الربعايل، وصموئيل وداود، يفيد كأمثولة ألجل ملكوت        
 :حنة

ـًايكافئين يهوه وف   ـًامع الرحيم تكون رحي   .  لربي وحبسب طهاريت أمام عينيه     ق ، ومع الكامل تكون    م
ـًا، ومع العوج تكون معو    ًرا تكون طاه  مع الطاهر . كامالً أنت تنقذ الشعب املتضايق، أما عيناك      . ج

 ).28-25: 18؛ املزامري 28-25: 22صموئيل الثاين (فتراقبان املتغطرسني لتخفضهم 

من خالل االسم االحيائي ألبيه،     ). 6: 1املزامري  (يف مقابل عايل، يقف صموئيل يف طريق االستقامة         
: 1صموئيل األول    (»إله اخللق «ودور املسيح بالنيابة عن     ) الربابن  (الدته بلقب امللك    تقدمه قصة و  

صموئيل (لقد ازداد صموئيل مكانة وحظوة لدى يهوه والبشر         ). الربخيلق  = إيل قنه   : ؛ بالعربانية 1
، لكن  إسرءيلى  يعني صموئيل أبناءه قضاة عل    . عندما يشيخ يف سرديته، ُتردد قصة عايل      ). 6: 2األول  

 ).3-1: 8صموئيل األول (إهنم يرتشون ويفسدون العدالة . أبناءه ال يسريون يف طريقه
ـًاإنّ رفـض يهـوه بيت صموئيل سري         وإطاحة امللك   إسرءيل يفسح الطريق لقصة رفض يهوه       ع

 يتبعون طريقه، ويطلبون منه      إىل صموئيل وإذ يكتشفون أنّ أبناءه ال       إسرءيليذهب شيوخ   . بالكاهن
ـًاأن يعطيهم مل   يستشري صموئيل التعيس يهوه    ). 5: 8 صموئيل األول (» ليحكمنا مثل كل األمم   « ك

صموئيل  (»ألهنم مل يرفضوك أنت بل رفضوين أنا، لكي ال أملك عليهم          «: فـيأمره بأن يقبل الطلب    
تركوه وعبدو  «إذ  : وسى وجيل القفر  يقارن يهوه هذه القصة عن صموئيل والشعب مب       ). 7: 8األول  

خيتم املشهد بشكل منذر بالشر، بتحذير يهوه من طغيان امللك يف           . إهنا خيانة ال تنتهي   ،  »آهلة أخرى 
ـًاعندما يصرخون للرب طل   . املستقبل واستعباد الشعب    للنجدة، ال جييب يهوه، ألنه مل يعد ملكهم         ب

عندما يفسر النيب بلعام ما فعله يهوه بإخراج        ). 18 :15؛ انظر اخلروج    22-10: 8صـموئيل األول    (
 معهم ملكهم املتعايل تصوغ القصة كتنفيذ       ن من مصر، فإنّ صورة الشعب بوصفهم حيملو       إسـرءيل 

 :للمخطط اإلهلي لقصص امليثاق
 فال  . أخرجهم من مصر، وقوهتم مثل قوة الثور الوحشي        الرب. يهوه إهلهم معهم، وهتاف للملك فيهم     
انظر ماذا فعل : إسرءيلمنذ اآلن يقال عن يعقوب وعن    . إسرءيلعيافة تضر يعقوب، وال عرافة تؤثر يف        

: 23العدد  (ال ينام حىت يلتهم فريسة ويلغ يف دم قتلى          . هو ذا شعب يتحفز كلبوة وينهض كأسد      ! الرب
21-24.( 
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مصر، بصوت ملك، فإهنم اآلن، برفض يهوه،       إذا كـان يهوه قد زّود شعبه، لدى إخراجهم من           
إنّ حبث يهوه عن شعب مل يتوصل إىل شيء وجيب عليه أن            . حباجـة إىل أن يصغوا إىل صوت إنسان       

ـًامل يعودوا شع  : املعاين الضمنية للمشهد كبرية   . يعطيهم إىل رب آخر    ـًا قدو ب ، سيكونون أمة مثل    س
ـًاإنه، وضم . بل سيكون هلم ملك مثل اآلخرين      الربمل يعودوا شعب    . األمم األخرى   ليس يهوه،   ن

 .سيقف يف وسطهم، وهو، وليس يهوه، سيخوض حروهبم
ُيمزج هاجس الكارثة الوشيكة الذي تؤيده مثل هذه الفكرة املهيمنة املتكررة مع املشاهد املتفائلة              

ـًاه مل خيتار يهو . املتناوبة النتخاب شاول، والذي يؤجل حكم يهوه على شاول          ويرسل صموئيل   ك
يضاعف إعالن األمل هذا    ). 17-16: 9صموئيل األول   (لقـد مسع صرخة شعبه فيجيب       . ليمسـحه 

إىل سبط بنيامني،   ] أنا أنتمي : [عندما يدعو صموئيل شاول ليتغدى معه ويرد شاول بتواضع تقليدي         
ـًا، وعشرييت أصغر عشائر بنيامني شأ     إسرءيلأصغر أسباط    عندما دعي إىل الغداء، وأُجلس شاول      . ن

صموئيل  (»الساعة احملددة «متّ االحتفاظ هبا هلذه     ] قطعة حلم [املتواضع على رأس املائدة وأعطي حصة       
ـًايسـتمّر تقـدم القصة موسو     ). 24-22: 9األول   عند انبالج  «.  باآلية املبشرة للشمس املشرقة    م
ربه أن يهوه ميسحه كأمري ليحكم شعبه وخيلصهم        ، يصب صموئيل الزيت على شاول، وهو خي       »الفجر

ُيخضع صموئيل شاول المتحان بسيط     . خيتم مشهد مسح شاول بافتتاح مستقبل بديل      . من أعدائهم 
ألنين قادم إليكم ألقدم للرب حمرقات وأقّرب ذبائح سالم، فأمكث هناك سبعة أيام             «: لكـنه مشؤوم  

 ).8-1: 10صموئيل األول  (»ريثما آيت إليك ألطلعك عما يتوجب عليك فعله
ـًا قل الربعندما يترك شاول صموئيل، مينحه       بروح .  وتتحقق اآليات يف ذاك اليوم نفسه      ًدا جدي ب

عندما ينتقل شاول اآلن باجتاه مفترق      ). 13-9: 10صموئيل األول   (، يتنبأ شاول مع األنبياء      الـرب 
ـًان مل طرق قدره تعود اآليات املنذرة جبعل اإلنسا       يسلط الضوء على نقض امليثاق والردة اللذين       . ك

ـًاعندما جيمع صموئيل الشعب يدعو الشعب الختيار شاول مل        . يقـوم هبما امللك واألمة      عليهم،  ك
صموئيل  (»اليوم تنكرمت إلهلكم، خملصكم من مجيع املسيئني إليكم ومن مضايقيكم         «خيـربهم أهنـم     

مع ذلك، عندما يقف شاول بني الشعب، اليشبهه        .  اجلمهور يهيء،  هبذه الكلمات ). 19: 10األول  
صموئيل األول   (»عاش امللك «هبذه التزكية، يهتفون    . خمتار يهوه أطول برأس من كل اآلخرين      : أحد

 يف اهلتاف املذعن ألعداء داود      ًرايف خـتام القصـة الكـربى جيد هذا اهلتاف صدى مغاي           ). 24: 10
 ).47-46: 22صموئيل الثاين  (»!ش يهوهيعي«: املهزومني

يف قصـة ذات أصداء كثرية من سفر القضاة، يقّر شاول بأنّ يهوه هو الذي حررهم ويتعلم دوره                  
-29: 11؛  34: 6؛  10: 3؛ انظر القضاة    15-12: 11صموئيل األول   (املسيحاين كأداة للروح اإلهلي     

يف كل مكان من قصة     ). 14-10األول  ؛ صـموئيل    30-22: 19؛  24: 15؛  19،  6: 14؛  25: 13؛  40
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ينتهز .  اجلمهور لفشل شاول القادم    يهيءامللك والروح اإلهلي الذي يهديه، ينتهز املؤلف كل فرصة ل         
 إياهم  ًراليحذر الشعب، مذك  ) 25-1: 12صموئيل األول   (املؤلف الفرصة يف خطاب وداع صموئيل       

ـًابـارتدادهم ومهي   ـًااختاروا إنسا .  الثالثي  مجهوره المتحان شاول   ئ ـًا مل ن  هلم بدالً من يهوه،     ك
ـًافيكون تعيينه مشرو  ).15-14: 12صموئيل األول ( بشكل ضمين ًدا على حنٍو واضح ومهدط

ـًا لتقدمي شاول يف بداية حكمه بوصفه ملتز       ا كبريً ًداتبذل القصة جمهو   إنه .  مبصلحة ومحاية شعبه   م
ـًايدة، يوضع دو جذو معاٍن يأيت امتحان شاول .  يف دور امللك الصاحل للنقوش الشرق أدنوية القدميةم

اهلجوم هو لتنفيذ حكم موسى ضد هذا الشعب        . الـنهائي مـع التعليمات من يهوه ملهامجة العماليق        
 ذكر العماليق   حملو«ملا كانت لعنة موسى     ). 19-17: 25التثنية  ( يف قصة القفر     إسرءيلبسبب مهامجة   
أقتلهم «:  فإهنم يوضعون اآلن حتت اللعن، ُينذرون للرب بقائمة ثُمانية ألجل اهلالك           »من حتت السماء  

ـًامجـي  ـًا رجاالً ونساًء، وأطفاالً ورض    ع ـًا وغن ًرا، بق ع ). 3: 15صموئيل األول    (»ا، مجاالً ومحريً  م
أوالً، يوفّر  . جيد، حيدد القتل يف كل سطر من القصة       يوجـه شاول احلرب ضد العماليق بأمانة قائد         

يف ). 6: 15صموئيل األول   (يني عندما خرجوا من مصر      سرءيلالقينيني بسبب اللطف الذي أبدوه لإل     
ـًاانتصـاره، يأسر آجاج، ملكهم، ح  تقولب . »ما ال قيمة له «إنه يدمر فقط .  مع أفضل ماشيتهمي

ـًالكونه غاضف. شخصية يهوه على النقيض  :  من رمحة شاول، يرسل رسالة إىل صموئيلب
ـًالقد ندمت ألين جعلت شاول مل  ). 11: 15صموئيل األول (، فقد ارتد عن اتباعي ومل يطع أمري ك

حيكي عندما يأيت صموئيل إليه برسالة رفض يهوه،        . يوضع تشديد كبري على ذلك    . شاول ال يفهم  
مع ذلك، يفهم   ). 13: 15صموئيل األول   ( بنجاح   »نفذ وصايا يهوه  «لـه شـاول حول كيف أنه        

ـًارغم أن شاول قد وفّر األفضل لكي يقدمه قربا        : صموئيل ما ال يفهمه شاول     .  للرب، فإنه مل ميتثل    ن
فأفضل األشياء املنذورة للتدمري يتعني التضحية هبا للرب يف اجللجال          . يـنكر شاول ذلك مرة أخرى     

 :خيتم صموئيل السجال بتلخيص سفر إرميا والهوت األنبياء). 22-17: 15صموئيل األول (
هل يسر يهوه بالذبائح واحملرقات كسروره باالستماع إىل صوته؟ إنّ االستماع أفضل من الذبيحة،                 

. فالتمرد مماثل خلطيئة الِعرافة، والعناد شبيه بشر عبادة الوثن واإلمث          . واإلصغاء أفضل من شحم الكباش    
-22: 7؛ انظر إرميا    23-22: 15صموئيل األول   (رفضت كالم يهوه فقد رفضك يهوه من امللك         وألنك  

ـًا؛ أي23  ).8-6: 6؛ ميخا 23-21: 5؛ عاموس 6: 6؛ هوشع 20: 6؛ إرميا 14-11: 1 إشعيا ض

ـًاهـذا يدفع شاول إىل الندم بتواضع كبري، معتر         ـًا بذنبه وطال  ف ن  العفو لكي يكون مبقدوره أ     ب
ميسك . كما رفض شاول كلمة يهوه، كذلك يرفض يهوه شاول        . يعـبد يهوه يف قبول ثالثي بقدره      

جبعل صموئيل جييب بأن يهوه قد منح . شـاول هبدب رداء صموئيل ويرجو للمرة الثانية أن يغفر له  
داود هو أفضل من شاول، يشري املؤلف مباشرةً إىل حماوالت شاول املستقبلية لقتل             ) جار(امللـك إىل    

ـًا وخصو عندما يقطع داود هذا اهلدب من ثوب شاول وكونه هو اجلار           .  إىل املشهد يف الكهف    صـ
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ـًايندم شاول مرة ثالثة، طال. الـذي يتكـلم عنه صموئيل، يأخذ اململكة منه     اآلن ليس الغفران بل ب
 .خيتم املشهد عندما يعبد شاول يهوه. فقط أن يسمح له أن يعبد يهوه

يرسل إىل  . تذلل شاول ورفضه النهائي، يؤمر صموئيل مرة أخرى بأن ميأل قرنه بالزيت           بعد مشهد   
ـًابيـت حلم ليختار مل     هذه املرة، ال ُيختار امللك كما      ). 1: 1صموئيل األول   ( من بني أبناء يسَّى      ك

ـًاخيـتار الرجل مل    من [ل  مع أنّ صموئي  . فالرب ال يرى كما يرى اإلنسان، بل ينظر يف القلب         . ك
ميّر سبعة  . أن يكون قد اختار إلياب، فقد تعلم يهوه درسه وال خيتار باملظهر أو بطول القامة              ] املفترض

ـًاال يتبقى سوى األصغر س    . مـن أبناء يسَّى قرب صموئيل، لكن الجيري اختيار أي واحد منهم            ، ن
حيل عليه الروح منذ    . ئيلجيري اختيار داود ومسحه من قبل صمو      . الذي، بنبوءة ضمنية، يرعى الغنم    

حاملا ينقل الروح الذي كان مع شاول إىل داود،         ). 13-6: 16صموئيل األول    (ًداذلـك اليوم فصاع   
 ).14: 16صموئيل األول (روح شرير يعذبه : يتأمل شاول من استبداله

ـًاإنّ قصـة داود يف سفري صموئيل، إذ تبدأ خطا          ـًا سرد ب هش حول وصية  على حنٍو مد ًرا منو ي
داود هو اجلار،   . ، إمنا تتضافر مع سفر املزامري     )34،  18: 19الالّويني  (الـتوراة بـأن حيب املرء جاره        

 يف خدمة   إسرءيلإنّ مهارة داود يف العزف على القيثارة تدخل راعي          ). >دود<: بالعربانية(احملبوب  
 العزف وهو بطل جبار ورجل حرب،        يف ًراماه«: يوصى به إىل شاول بست من الفضائل      . شـاول 

كما يف قصة انتخاب شاول،     ). 19-18: 16صموئيل األول    (»فصيح اللسان وهبي الطلعة والرب معه     
، الذي يصبح حامل    ًداحيب شاول داو  ). 20: 16صموئيل األول   (يـزود داود باخلبز واخلمر واللحم       

 .على قيثارته فيفارق الروح الشريردرعه، وكلما انتاب شاول روح اإلله الشرير، يعزف داود 
ة البطولية عن قتل جوليات     رافيُتضـاعف قصة دخول داود يف خدمة شاول عن طريق احلكاية اخل           

ـًا مدة أربعني يو   إسرءيل، الـذي حتدى بين      )17صـموئيل األول    ( يفر .  أن يرسلوا بطالً ملبارزته    م
ـًـا يون خو سـرءيل اإل يعد امللك بتقدمي الثروات وابنته كجائزة إىل أي رجل يقاتل          . ت من جوليا  ف

صموئيل األول  ( احلّي   الرب الذي يعّير جيش     »األغلف«يسأل داود بازدراء من يكون هذا       . جوليات
مثل أيوب، الراعي الصاحل لشعبه الذي هشم أنياب        . يقبل داود، راعي الغنم، التحدي    ). 25-26: 17

، فإن راعي الغنم، كما خيرب داود شاوالً، معتاد )17: 29أيوب  (ته من بني أسنانه     الظـامل وانتزع غنيم   
يقبل التحدي  ). 35: 17صموئيل األول   (عـلى مصارعة األسود والدببة ليخلص األغنام من فكوكها          

إنّ داود الصغري، بالطبع، ال يستطيع التحرك بدرع        ). 37: 17صموئيل األول   (ويكـون يهـوه معه      
قتال بسيف شاول ولذلك ال بد له من أن يأخذ عصا الراعي اخلاصة به ومخسة حجارة  شـاول أو ال 

فبالنسبة إىل جوليات، داود . يعكس املشهد بكامله تراث احلرب املقدسة     . ملسـاء من جدول الوادي    
إنّ داود،  ). 44-42: 17صموئيل األول   (هو جمرد فىت ويدعو داود إىل اجمليء كي يطعم حلمه للطيور            
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، خيرب عمالقه أنّ حلم جوليات هو       )9: 14العدد  ( إىل أكل العمالقة     إسرءيلشوع قبله الذي دعا     مثل ي 
يتجاهل جوليات أنّ يهوه ال ينقذ بالسيف والرمح، مع أنّ احلرب تعود إىل             . الـذي ستأكله الطيور   

ـًاتلك سي رغم أنّ داود ال مي    ). 6: 4، زكريا   3: 15؛ اخلروج   47-45: 17صموئيل األول   (يهوه    وال  ف
 .، فإنه يذبح عمالقه ويفّر الفلستييون من ساحة املعركةـًارحم

ـًاعندما تدخل هذه القصة أي     ـًا داود يف خدمة شاول ويف السردية املتسلسلة، فإن يوناثان أي          ض  ض
حبكة، هذا االنفتاح على خط حبكة جديد يستنفد دوره املعقّد لل         . حيب داود كما يقتضي اسم داود     

تنتشر شهرة داود لتتنافس مع شهرة      . الذي يغاير كل حب العامل لداود بكراهية شاول وروحه الشرير         
). 7: 18صموئيل األول    (»]عشرات األلوف : أّي[قـتل شاول ألوفه وقتل داود ربواته        «: شـاول 

اول حي. يغضـب شاول ويهجم عليه الروح الشرير مرة أخرى، حىت مع أن داود يعزف على قيثارته               
 ).11-10: 18صموئيل األول (شاول أن يقتل داود برمح عندما حيل الكره حمل احلب 

مـع شاول الذي بات اآلن عدو داود، تتحول القصة إىل اجلائزة اليت رحبها داود مقابل انتصاره                 
ـًاإنّ شاول، ظ  . طلب يد ابنة امللك للزواج    : على جوليات  ،  منه أن الفلستيني سيقتلون داود ألجله      ن

يكون . يعـرض على داود ابنته الكربى، مرياب للزواج منها على شرط أن خيوض داود معارك يهوه               
ـًاداود متواض  عندما حيني وقت عرسه، ُتزف مرياب      .  للملك ًرا بأن يكون صه   ًرا وال يعد نفسه جدي    ع

ان، قد أحبت   مع ذلك، فإن ميكال، مثل أخيها يوناث      ). 19-17: 18صموئيل األول   (إىل شخص آخر    
إنه : مرة أخرى يعترض داود   . داود ولذلك حياول شاول مرة ثانية علَّ الفلستيني يقتلون عدوه ألجله          

 لربط القصة مرة    ًرانظ). 24-20: 18صموئيل األول   ( للملك   ًرا بأن يكون صه   ًراليس جدي : رجـل فقري  
ر، حىت هذا الغريب والعدو، تتبىن      أخـرى بالنشـيد ألجل اإلنسان البائس ووصية التوراة حبب اجلا          

 يف  ًرايكون شاول اآلن مباش   . القصـة امتحان البطل يف عرض شاول الثالث ابنته لتكون عروس داود           
داود بإخباره أنّ مهر    ] يبديه[يرد على اعتراض الرجل البائس الذي       . خمططـه جلعل الفلستيني يقتلونه    

قبل انتهاء املهلة احملددة، يسلّم ليس مئة       . قبل داود ذلك  ي. العروس هو مئة غلفة من الفلستيني ال اكثر       
-15: 30التكوين (بـل مئيت غلفة فلستية إىل امللك، يف ترديد ملضاعفة مهر العروس يعقوب يف قصته     

ـًايأخذ داود ميكال عرو   ). 30 -25: 18صموئيل األول   (له ويصبح شاول عدو داود طوال حياته         س
29.( 

متّهد حماوالت شاول لقتل عبده املخلص، داود، الطريق حملاوالت داود          بلغـة القصـة الكـربى،       
إنّ حماولة شاول املكررة    . الناجحة الالّحقة إلرسال عبده اخلاص إىل املوت حتت قناع احلرب املقدسة          

ثـالث مرات لقتل داود برحمه تدخل القصة يف ترديد معقد لفرار البطل الكالسيكي إىل القفر، الذي                 
. قتلهإنّ يوناثان وميكال خيلصان داود بالرغم من حماوالت شاول          . أسطورة امللك الصاحل  ينـتمي إىل    
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 يف  ًدايبحث داود، وحي  ). 20: 19صموئيل األول   (فأوالد شاول حيبون داود ويكرههم شاول باملقابل        
بز حضور  خ:  سحرية ًزايعطيه رمو . ، عن ملجأ لدى الكاهن أخيملك يف بلدة نوب        ًداالقفـر ومطار  

يهرب داود، املطارد من قبل شاول، مرة أخرى        ). 9-1: 21صموئيل األول   (يهـوه وسيف جوليات     
حبسب سفر املزامري،   ). 14-10: 21صموئيل األول   (إىل امللك الفلسيت جلات، حيث يتظاهر باجلنون        
ين أجاهبم يهوه،    وأن ينشد بفرح املتواضعني الذ     الربفـإنّ داود قـد تعلّم يف هذا املشهد أن خياف            

املزامري (اليائسني الذي مسعهم يهوه، األبرار الذين يرعاهم يهوه وكسريي القلب الذين خيلصهم يهوه              
 يفّر داود إىل مغارة عدالم حيث ينضم إليه أبوه وإخوته وكل            اأخـريً ). 22،  19،  16،  7،  3،  1: 34

كون من أبطال فقراء داود، أربعمئة رجل،       إنّ جيش اخلالص هذا امل    . املتضايقني والثائرين واملديونني  
 ).2-1: 22صموئيل األول (حيول الفرار إىل مقاومة 

. بعـد نقـل أمه وأبيه إىل األمان، يهرع داود مقطوع األنفاس يف قصة ثالثية من الفرار واخليانة                 
لذي إن شاول، ا  ) 23-22صموئيل األول   ( للرب   ًوااحلـدث األول يقدم شاول، والرمح يف يده، عد        

ـًاخيوض حر  إعكاس ساخر لشخصية شاول بوصفه     :  غري مقدسة، يأمر بذبح كل كهنة مدينة يهوه        ب
الرجال والنساء، واألبناء والرضع، والثريان     . امللـك الطيب، الذي ال يرغب يف إفناء ما هو ذو قيمة           

). 3: 15؛ انظر صموئيل األول     19: 22صموئيل األول   (ربون بالسيف   ضواحلمـري والغـنم كلهم ي     
يف القصة التالية، يفرض    . يهـرب أبياثار، ابن أخيملك، الناجي الوحيد من هذه املذحبة، ويلوذ بداود           

ـًاحيذر داود مسب  .  على مدينة قعيلة، حيث أرسل يهوه داود لقتال الفلستيني         اشاول حصارً   من قبل   ق
لقى مطاردة شاول املستمرة    ت). 14-1: 23صموئيل األول   (أهل قعيلة سيخونونه فيهرب     يهوه من أن    

 ًرا، تصوي)26-22صموئيل األول  (على مدى مخسة إصحاحات     لـداود، الـيت تطغـى على السردية         
ـًـا كاريكاتور ، حيث يطارد شاول داود     ]تلة املفارقة ) [صخرة النجاة ( يف برية معون عند      ًرا ساخ ي

 ).29-15: 23األول صموئيل (حول جانب من الصخرة فيهرب داود من اجلانب اآلخر 
تروى القصة  . ، يعود شاول وقد أُبلغ مرة أخرى أين خيتىبء داود، ليشدد مطالبته بروح داود             اأخًري

صموئيل األول   (قعيلةاألول يؤطر يف عني جدي واآلخر على التل يف          . من خالل قصة ذات تنويعني    
د فيأخذ ثالثة آالف رجل من خرية رجاله        يف القصة األوىل يتم إخبار شاول أين خيتىبء داو        ). 26؛  24

لدى وصوله إىل مغارة، يتوقف لرييح نفسه، من دون أن يعلم أنّ داود             . ويسـتأنف مطاردته لداود   
إنّ رجال داود، لدى رؤيتهم شاول حتت رمحتهم، ُيغرون داود باقتباس من            . ورجاله خيتبئون بداخلها  

 :سفر املزامري
ـًافتصنع به ما يبدو حس     ن يسلم فيه عدوك إليك      هذا هو اليوم الذي وعدك يهوه أ       صموئيل ( لك   ن

 ).11-10، 2-1: 63انظر املزامري ؛ 4: 24األول 
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ـًاما يبدو حس  «إنّ   بدالً من ذلك، يقطع    .  لداود، مع ذلك، ليس موت شاول كما ظن رجاله         »ن
صموئيل األول  (ئيل   صدى املشهد الذي أمسك فيه شاول جبة صمو        ًداداود هدب رداء شاول، مرد    

إنّ حجته  . يتأسـف داود حىت من هذا الفعل املتهور ويندم ألنه مد يده إىل ممسوح يهوه              ). 27: 15
7-4: 24صموئيل األول   (تقنع رجاله بأن يوفروا حياة شاول، عندما يسمح لشاول بأن يتابع طريقه             

 »قطع، هدب «نفسه ألجل   لفهم السبب يف أنّ داود يوبخ       . هـذا املشهد يتطلب إضاءة تفسريية     ). 
، حيتاج املشهد ألن يفهم بالرجوع      ")خصاء/>خيصي<: "العربية"؛ ب 6: 24صموئيل األول   (شاول  

، اليت  )حرب مقدسة، من هذا املؤلف    ) 1/ 3إىل املمارسـة العسكرية املصرية، اليت نوقشت يف القسم          
، بدالً من قطع    )املنذورين إىل رب  : أي(م  تقضـي بإحصاء قتلى العدو مع قطع يد الذين جرى ختاهن          

عالوة على ذلك، ملا كان     . فاخلصيتان، مثل اليدين، ترمزان إىل قوة اجلندي      . قضـيب غـري املختون    
شـاول وداود ينتميان إىل يهوه نفسه، فإنّ داود ال يستطيع معاملته كعدو، كما يفعل عندما خيصي                 

ـًاشـاول رمز   ـًاك شاول هبدب صموئيل، مرجت    على حنٍو مشابه، عندما ميس    . ي  فرصة أخرى، فإمنا    ي
ـًايتشبث رمز  إنّ داود، إذ يندم على فعلته ويرفض اقتراح أبطاله         .  بالقدرة اليت منحه إياها صموئيل     ي
ـًا، ينال االعتراف به اب)53-51: 26انظر مىت (بقتل شاول  ـًا لشاول وورين  . على اململكةث

على ) 1: 142املزامري  ( ينشده حينما يكون يف املغارة       ًداعل سفر املزامري داو   حيتوي النشيد الذي جي   
 إىل شاول ويف    »يبث شكواه «فداود  . بضـعة موتـيفات ميكن ربطها بالقصة بطرق مثرية لالهتمام         

الفخ يف الطريق الذي يسري     «إنّ  ). 15-9: 24؛ انظر   3: 142املزامري   (»حيضر متاعبه أمامه  «الـنهاية   
 كما  ًدا إذا ُنسب إىل شاول الذي يسري إىل داخل الكهف، فإنه يقوم بعمله على حنٍو ظريف ج                ،»فيه

 »فال جتد من حيفل يب    . . ألتفت حنو مييين    «: يفعـل البيت التايل على لسان داود الذي ال يراه شاول          
ريق داود،  مع أنّ الفخ ميكن أن يكون يف ط       ). 5-3: 24؛ انظر صموئيل األول     5-4: 142املـزامري   (

ـ  صموئيل (قتل مسيح يهوه    : هو الثيمة املركزية هلذا املشهد    " فخه" ألّنه يسري يف طريق األبرار، و      ًرانظ
يف تعليق سفر املزامري على هذه القصة، يصرخ داود إىل يهوه بوصفه مالذه ويرجو              ). 7-6: 24األول  

ـًاألكثر تعريمع ذلك، فإن الصالة ا ). 6-5،  2: 142املزامري  (أن تسـمع صرخته       ألمثولة قصته هي ف
فيقضي بيين  ] القاضي[ليكن يهوه هو الدّيان     «: دعاء داود األخري أن يتدخل يهوه يف نزاعه مع شاول         
هذا البيت يلخص   ). 15: 24صموئيل األول    (»وبيـنك ويـتوىل قضييت ويربئين وينقذين من قبضتك        

ـًافكـر  جيرب شاول يف النهاية على االعتراف بداود،       إنه حيل ذاك الصراع و    .  صـراع داود وشاول    ي
، يذهب شاول إىل    اأخًري). 18-17: 24؛ انظر صموئيل األول     8-7: 142املزامري   (»سجنه«وجيلبه من   

؛ انظر صموئيل   8: 142املزامري  ( إىل املعقل    »األبرار« مع رجاله    »سبيله«بيـته يف حني يعود داود إىل        
 ).22: 24األول 
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وال حىت على كون    .  على الصراع السطحي للقصة بني داود اخلّير وشاول الشرير         ال تقوم احلبكة  
إهنا تقوم على عالقتهما بالرب،     . شاول هو امللك العظيم وداود هو اإلنسان املسكني أمري املسحوقني         

كما خيرب  . خيرب داود رجاله أنه لن يقتل مسيح يهوه       . هذا هو ما يدفع احلبكة    . ملكهما احلق وسيدمها  
: 24صموئيل األول    (»لن ميد يده ضد يهوه    «اود شاول يف احلوار اخلتامي، فإنه مل يقتل شاول ألنه           د

هذه احلجة احملورية رسخت ألول     . فـاإلمث ضد شاول، ممسوح يهوه، هو نفس اإلمث ضد يهوه          ). 10
). 12: 2ألول  صموئيل ا (املتسلسلة، عندما مل يظهر أبناء عايل أي احترام للرب          مـرة يف افتتاح السردية      

ـًاإنّ عـايل، توبـي      ألبنائه بسبب خطيئتهم، قد كشف على حنٍو بارع املفتاح إىل التقدم السردي             خ
 :الذي ال ينتهي حىت املواجهة بني داود وشاول

صموئيل ( يدينه، ولكن إن أخطأ إىل يهوه فمن يصلي من أجله؟             الربفإن أخطأ إنسان حنو إنسان، ف     
 )25: 2األول 

ـ   . ، يشكل بنية السلسلة السرديةالربثَل عايل، الذي مييز خطيئة ضد إنسان من خطيئته ضد   إنّ َم
بـرفض بيـت عايل، يرفض يهوه الدور األبدي لرئيس الكهنة يف تسوية اخلطيئة من خالل التضحية                 

ـًايصبح الوعد األبدي بالربكة عقا    ]. القـربان [ ـًا أبد ب تتح امليثاق  يف). 14-13: 3صموئيل األول    (ي
 .األبدي الطريق إىل الرفض األبدي للذين ينكثونه

ألنّ يوناثان، بأكل   . يف احلركة الثانية للثيمة، اليت تتعامل مع رفض شاول، يردد منطق اجلزاء نفسه            
45: 14صموئيل األول   (العسل، قد أخطأ ضد اإلنسان، شاول، فيمكن غفران خطيئة وافتداء حياته            

صموئيل األول  (، رغبة منه يف استبدال الطاعة بالتضحية، قد أخطأ ضد يهوه       مع ذلك، فإنّ شاول   ). 
ـًاليس يهوه إنسا  ). 23: 15 ، يف املواجهة   اأخًري). 29: 15صموئيل األول    ( حىت يغري رأيه ويغفر اخلطيئة     ن

ئيل األول  صمو(بني شاول وداود، فإنّ قرار داود بعدم رفع يده ضد يهوه خيرق منط الرفض األبدي                
يف إعكاس مثري لالهتمام للموتيف يف القصة املختلفة، يعاجل داود القضية حبجة جلية موجهة ). 10: 24

 :إىل امللك ألجل القضاء
وإن كان الناس هم الذين أوغروا صدرك علّي        . إن كان يهوه قد أثارك ضدي فألقدمن له قربان رضي         

واآلن . اذهب اعبد آهلة أخرى   : "أرض مرياث يهوه قائلني   فليكونوا ملعونني أمام يهوه، ألهنم نفوين من        
 قد خرج ليبحث عن     إسرءيل عن حضرة يهوه، ألن ملك       ًداال تدع دمي يهدر على أرض غريبة بعي       

 ).20-19: 26صموئيل األول (برغوث واحد ويتعقبه كما ُيتعقب احلجل يف اجلبال؟ 

ـًاإنّ تسمية داود لنفسه برغو     صموئيل ): كلب ميت، برغوث  ( الكهف تستعمل عبارة     يف قصة  (ث
. موتيف ثابت للرواية املتسلسلة برمتها    ] وهو[هي مهمة، كما عندما يؤكد اتضاعه،       ) 14: 24األول  

يتضـح مـن هذا احلدث اخلتامي أنّ أضحية كهذه ال يطاح هبا عن طريق إعادة التفسري األخالقية                  
لقد أعلن  . اخلطيئة اليت ال ميكن غفراهنا    - لعالج نكث امليثاق   واستبطان التوراة، بل باستعمال التضحية    
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هـذا قبلـئٍذ يف قصة ميثاق دم موسى اليت اختتمت بتحذير مفاده أن عصيان رسول يهوه لن يغفر                   
إنّ داود، كتابع للرب، يدين     . يهوه-داود وشاول كالمها تابعان للملك نفسه     ). 21: 23اخلـروج   (

مع . لذلك، فإن رفع يده ضد شاول هو خطيئة ضد يهوه         . ختاره يهوه باالحترام إىل املمسوح الذي ا    
ـًاذلـك يكـون شاول أي       يف خدمة يهوه وال ميكنه أن يغتصب دور امللك احلقيقي بفعل ما يراه              ض

ـًاصوا مبطاردة داود، فإن شاول، بوصفه ملك يهوه املختار على األرض،          ). 18: 3صموئيل األول    (ب
مع وضع  . إنّ خطيئة شاول هي ضد يهوه     . إذ جيربه على خدمة إله آخر     . هوهيطرد داود من خدمة ي    

ـًابرغوث وضيع ميتثل حلكم شاول بوصفه مل      : حجـته يف مكاهنـا، يعلن داود عن مرتلته التابعة          . ك
ـًايعـترف شاول بداود اب  ختتم القصة مبباركة ). 21: 26صموئيل األول ( له ويعترف بنفسه مغفالً  ن

 ).25: 26ئيل األول صمو(شاول 
ـًاإنّ اعتراف شاول النهائي، الذي يردد صدى حكم يهوذا النهائي بأنّ تامار هو أكثر صال  منه ح

ـًا، يعين أنّ داود هو األكثر صال      )26: 38الـتكوين   ( ، يف حني أنّ شاول     القد تصرف داود خريً   . ح
انظر ؛  18: 24صموئيل األول   (زامري فحسب   هذا ال يشاطر قصة داود تقنية شرح سفر امل        . ًرافعـل ش  
ختتتم قصة داود وشاول يف الكهف على       . ، بل خيتم السردية بصدى لسفر التكوين      )12: 35املـزامري   

إنّ قصة داود وأبيشاي يف معسكر      . ثـيمة مصـري داود كملك وينتظر موت شاول يف خامتة السفر           
يقوض اعتراف شاول   . اليت يلقاها تنويعها  شـاول يف أموات الليل هي، مع ذلك حمرومة من اخلامتة            

، يف افتتاحية السردية    )25-21: 26صموئيل األول   (بعدالـة داود، مع مباركته اخلتامّية لنجاح داود         
 ).1: 27صموئيل األول (التالية يف السلسلة 

ـًايقضي هو ورجاله عمرهم خيوضون حر     . ال يصـدق داود شاول ويفر إىل الفلستيني         مقدسة  ب
طوال هذا الوقت، خيرب سيده األعلى الفلسيت أنه يقتل         . ألمم املتروكة يف األرض من قبل يشوع      ضد ا 

عندما يهدد الفلستيون شاول بعد أن ميوت صموئيل، يستويف         ). 12-8: 27صموئيل األول   (اليهوذيني  
 ًراشاول س يلتمس  ). عامل األموات  = >شءول؛ شيءول <: بالعربانية( إمكانية امسه االحيائي     اأخـريً 

 يهيءهذا  ). 14-8: 28صموئيل األول   ] مستحضرو األرواح [مشـورة صـموئيل مبعونـة السحرة        
إنّ صموئيل، الغاضب من كونه قد أزعج أثناء استراحته         . القـارىء ملوته وهبوطه إىل العامل السفلي      

-16: 28ل األول   صموئي(املستحقة، يذكّر شاول بأن يهوه قد أصبح عدوه وأعطى ُملكه إىل جاره             
إنّ . يتنـبأ بأنه يف الغد سيالقي شاول قدره على أيدي الفلستيني، املصري الذي فرضه على داود               ). 17

، يطارد العماليق   )29صموئيل األول   (داود، اجملـرب عـلى ترك الفلستيني بسبب صراعهم مع شاول            
ىل درجة أهنم مل يتمكنوا من       بفعل املطاردة إ   ًدان منهم منهكني ج   امع ذلك كان مئت   . بسـتمئة رجل  

بعد مهامجة وهزمية العماليق، األغنياء بالغنائم من فلستيا ويهوذا، جيمع داود الغنائم ويعود             . االستمرار
يرفض األشرار واملنحطون من بني رجاله أن يتقامسوا الغنائم مع الذين           . إىل املئتني الذين خلّفهم وراءه    
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 إىل أنّ يهوه أعطاهم الغنائم والرب صاهنم يف         اهم، مشريً يـرفض داود احتجاج   . مل يقـاتلوا معهـم    
ـًايصدر داود تشري  . إذ تعـود الغنـيمة إىل يهوه      . املعـركة  ، كما شرح   »إىل هذا اليوم  « وفريضة   ع

ـًاالح 16-1: 20؛ مىت   30صموئيل األول   ( يف األناجيل، يقضي بأن ينال كل شغيل احلصة نفسها           ق

.( 
صموئيل ( من سفر صموئيل األول على موت شاول بأيدي الفلستيني           خيـتم اإلصـحاح األخري    

خطابة موزونة تسم   ) 27-99: 1صموئيل الثاين   (يسـتعمل نشيد نواح داود على موته        ). 31األول  
ـًاإنّ داود، الذي يباين موت شاول بقرن املسيح احلي، املرفوع دو      . القصة بثيمات مسيحانية    جللب م
ـًافهذا ليس وق  . و على تالل جلبوع إىل إحداث اجلفاف      اخلصب إىل بالده، يدع    : 3اجلامعة  ( للحياة   ت

ـًايـرقد املمسـوح مي    ). 2-4 يف خطاب متباين مع هذا النشيد، تقدم مراثي إرميا املسيح بوصفه           . ت
 ، مثلما جلب مرنفتاح يف نشيد انتصاره قسمة احلياة إىل         )20: 4املراثي  (لقسمة احلياة   ] العلة[السبب  
ـًاإذ ال يعود مسي   . يف نشيد داود، تويل محاية شاول     . األمـم  بدالً من أن   . ، فهو ترس غري مزيت    ح

يعلـن االنتصـار على شاول، على سبيل املثال، كاالنتصار على املوت وقوى العماء كما أذيع على                 
يف سفر املزامري   (العامل عند والدة رمسيس الرابع، فإنّ موت شاول جيب أال يذكر، وإال فإنّ الفلستيني             

إنّ مرثية  . ًدا، أولئك األغالف موضوع احتقار داود، غري مكرسني للرب، ينتفضون متر          )، األمم 2: 2
، 25،  19: 1صموئيل الثاين    (»كيف هتاوى األبطال؟  «: داود، الكئيبة الفكرة املهيمنة املتكررة لنشيده     

صموئيل (اب احلرب ُتحطم األسلحة غي: لشالوم، تسـمح لـلخامتة أن تستحضر الشبح الباهت        )27
يف تفجع داود،   . ، ولكن هل ُتحول إىل شفرات حماريث؟      )4: 2 ب؛ انظر صموئيل الثاين      27: 1الثاين  

صموئيل  (»أقوى من األسود  « و »أسرع من النسور  «: يشـبه شاوالً وابنه بامللوك واآلهلة يف احلرب       
ـًانوية القدمية للملوك وآهلتهم بوصفهم ثريا     يف هذا، يردد صدى اجملازات الشرق أد      ). 23: 1الـثاين     ن

يصور حدد إله سورية يف احلرب كأسد يزأر وإله ذي صواعق، إنّ            . ]26[ جارحة ًرا وطيو ًدابرية، وأسو 
ـًاآشور، إله آشورية، هو نسر مهاجم يف السماء، حيلق عال          . ]27[ فوق صورته املرآتية للملك يف عربته      ي

ـًاانعكا) 20-17: 4مراثي  (رميا  ترسـم مـراثي إ     هناية أورشليم قريبة وال يوجد     .  هلذا اجملاز نفسه   س
ـًاالبيت املوازي يضمر األسد ضم    . »مطاردونـا أسرع من نسور السماء     «: أمـل  تعقبونا على  «: ن

ـًايف هذه األثناء، يرقد مسيح باطل مي      . »اجلـبال، وتربصـوا بنا يف الصحراء        ال ميكنه أن    إسرءيل (ت
 عاش بني إسرءيل ألن ًراإنّ مأساة اخلسران هي األعظم قاطبة، نظ. يف الفخاخ املنصوبة له ) خيلّـص 
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اين، تتحول  الذي يفتتح نصر صموئيل الث    ) نشيد القوس (بنواح داود على موت شاول ويوناثان يف        
صموئيل ( ويهوذا   إسرءيلحـبكة السـردية إىل دورة من اخليانة والقتل والثأر يف اندالع احلرب بني               

ـًايصبح داود مل. ، مرددة تنافس التراث األكرب بني السامرة وأورشليم)22-12: 2الثاين   يف حربون ك
ـًا إيش بوشث، مل   ، يف حني ينصب ابن شاول،     )7-1: 2صموئيل الثاين   ] (اخللـيل [ سائر « على   ك

 ):11-8: 2صموئيل الثاين  (»إسرءيل
ـًاوطالت احلرب بني بيت شاول وبيت داود، وكان داود يزداد قوة وبيت شاول يتفاقم ضع                   ف

 ).1: 3صموئيل الثاين (

دأت قبلئٍذ يف   إنّ الفكـرة املهيمنة املتكررة لرباءة داود من سفك الدم يف هذه احلرب األهلية اليت بُ               
قصـة موت شاول ويوناثان، تستمّر يف ترديد موسع لقصة قتل امللك وسفك الدم من أسطورة تلبينو              

؛ إرميا  22-20: 12 املؤلف؛ انظر امللوك الثاين      أسطورة امللك الصاحل من هذا    ) 1/ 2انظر القسم   (احلتية  
صموئيل (يش شاول من قبل يوآب داود       يف اغتيال أبنري، قائد ج    : أوالً): 18 حزقـيال ؛  29-30: 31

 ).12-15: 4صموئيل الثاين (شيث بو ومن مث يف القتل الوحشي إليش) 39-36: 3الثاين 
 ويستويل  إسرءيلإنّ داود، الـذي تفادى هذه اجلرمية عن طريق قائده املاكر، يوآب، يصبح ملك               

يف ). 12-6: 5صموئيل الثاين    (»ودالعمي والعرج الذين يبغضهم دا    «عـلى أورشـليم اليبوسية من       
الفلستيني، املوآبيني، األمونيني واآلراميني    : سلسـلة مـن احلمالت السريعة خيضع األمم حتت حكمه         

تتداخل مع قصص احلرب املقدسة هذه ثالث حكايات تصف انتصار          ). 10؛  8؛  5صـموئيل الثاين    (
 جمد  ًدااود التابوت إىل أورشليم، معي    يف األوىل، جيلب د   . داود بآيـات السـالم وتعايل ملكوت إهله       

ـًا ومنه إسرءيل 6صموئيل الثاين   ( العار الذي قتل عايل عندما أُخذ التابوت غنيمة من قبل الفلستيني             ي

يف حكاية ثانية، يعلن النيب ناثان لداود أنّ يهوه معه وكما وعد مردوك             ). 22-1: 4؛ صموئيل األول    
كذلك، مثل  . ، سينفذ كل رغباته   )أسطورة امللك الصاحل من هذا املؤلف     ) 1 /2انظر القسم   (نبونـيد   

تضع ). 17-5: 7صموئيل الثاين   (نبوخذنّصر وكثري من ملوك العامل القدمي، يقيم داود مملكته إىل األبد            
فدور . قصـة السالم الثالثة يف مملكته األساس لثيمة املصاحلة اليت تطغى على السردية الكربى وختتمها              

. إيليا يف املصاحلة يف سفر صموئيل الثاين يوازي دور إيليا يف السالم وحب العدو يف سفر امللك الثاين                 
(= > في بوشت م<إنه يدعو الناجي الوحيد من بيت شاول،        . ُيظهر داود رمحة وكياسة ملك عظيم     

عرج مرتني،  بوشيث األ  إنّ مفي . ، ليكون ضيفه على مائدة امللك     )9مـن فـم العار، صموئيل الثاين        
يعاود دخول أورشليم ويبطل لعنة     ) 32-31: 32التكوين  ( املقعد   إسرءيلمتخذًا دور يعقوب بوصفه     

 ).8: 5صموئيل الثاين (داود، اليت طردت كل العميان والعرجان من أورشليم 
لص فقصة زناه وقتله خادمه املخ    . إنّ ثـيمة سـالم داود بالكاد تنجو من هذه احلكايات الثالث           

، الذي  )10: 21صموئيل األول   (أوريَّا تفتح جولة جديدة من العنف عندما يصبح سيف انتصار داود            
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يف ). 19-11صموئيل الثاين   (فوق بيت داود    ] مسلّط[دعمـه مـنذ هروبه من شاول، سيف عقاب          
 مرة  خـتام هذه السلسلة من االغتصاب والقتل والتآمر، اليت تلف بيته بالعار والفضيحة، ينشد داود              

ـًاإنه يقتل أي. أخرى مناحة عندما ميوت ابنه احملبوب أبشالوم ـًا من قبل يوآب املخلص دوض  لداود م
هذه احلركة الثانية من سردية سفر صموئيل الثاين، اليت تفتتح بقصة إمث            ). 18-9: 18صموئيل الثاين   (

تسلط الضوء عليه قصص ابنه     . ود، تقدم السقوط املأساوي لبيت دا     )11صموئيل الثاين   (داود الكبري   
 ًرا، ومقتل أمنون من قبل أخيه أبشالوم ثأ       )20-1: 13صموئيل الثاين   (أمـنون الذي يغتصب ابنته متار       

صموئيل (وإبعاد أبشالوم من أورشليم وتآمره وحربه ضد أبيه         ) 39-21: 13صموئيل الثاين   (ألخـته   
13: 15صموئيل الثاين   (ية للتخلي عن املدينة وعرشه      ، الذي يدفع داود يف النها     )12،  15-1: 14الثاين  

يعود إىل  . عـندما يصـبح أبشـالوم ضحية االغتيال الثالث ليوآب، ينكسر قلب داود            ). 14: 16-
ـًاإنّ شيبا البنياميين، الذي ميثل انعكا     . ًدا،إال أنه يواجه متر   ًراأورشليم منتص   لصورة أبشالوم، الذي    س

: 16صموئيل الثاين   : راملاللوايت حكم عليهن داود العائد بالعيش كاأل      (شرة  أخـذ زوجات داود الع    
يف مركز قصة سقوط بيت داود يقع       .  العشرة إسرءيل، يـأخذ اآلن من داود أسباط        )3: 20؛  21-22

ـًايصعد داود باك  ]: التذلل[مشهد االتضاع    ـًا، حايف القدمني ونائ   ي يف . لي، إىل جبل الزيتون ليص    ح
، يقبل داود مستقبالً ال     )35-1: 15صموئيل األول   (تباين صارخ مع قصة إميان شاول بقضائه اخلاص         

هذا القبول ميهد خشبة املسرح ألجل احلركة       ). 26-25: 15صموئيل الثاين   (يقرره هو بل يقرره يهوه      
 . الثالثة من السردية

. ة وختتم قصة داود يف سفري صموئيل      تطغـى حكايات املصاحلة الثالث على هذه احلركة الثالث        
ـًاأرسل يهوه اجلفاف عقا   . أوالً، تفتـتح القصة األوىل جبفاف يدوم ثالث سنوات          على سفك الدم   ب
يطالب اجلبعونيون  ). 2-1: 21صموئيل الثاين   (الـذي اقترفه شاول عندما حاول أن يبيد اجلبعونيني          

ـًامبوت سبعة من أبناء شاول انتقا      : 4؛ انظر التكوين    9-4،  21صموئيل الثاين   (حرب أبيهم    جلرائم   م
يقـبل داود طلـبهم ويعدم أبناء شاول يف األيام الثالثة األوىل من احلصاد بعد انتهاء اجلفاف                 ). 15
 ).9: 21صموئيل الثاين (

 مع شعب   إسرءيلهـذه القصـة املوجزة تعاكس مطالبة احلرب املقدسة بالتطهري االثين وتصاحل             
 »يهوه قد خلصه من كل أعدائه     «ُتتـبع بنشـيد يستعريه داود من سفر املزامري، يقول بأن            . الدالـب 

مع أن القصة برمتها هامة لفهم املسيح كوسيط وقدوة لألتقياء          ). 22؛ صـموئيل الثاين     18املـزامري   (
ة من مقاطعه السبعة    الذين ينشدون أناشيد املسيح يف املزامري، فإهنا تبلغ ذروهتا يف املقاطع الثالثة األخري            

جيري إعكاس عنف   . ، اليت تشرح خالصة التوراة حلب املرء عدوه       )15-31: 22صـموئيل الـثاين     (
: 22صموئيل الثاين   (فاملقطع اخلامس من النشيد     . وكراهـية احلرب املقدسة يف رؤية للبعث واملصاحلة       

أما املقطع  .  ويدعمه يهوه  يصف املسيح بأنه حمارب قدوس، ولد وترّبى ألجل احلرب، حيميه         ) 31-37
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فيربز مشهد انتصار يف املعركة، يرحب فيه األتقياء، الذين ارجتفوا          ) 43-38: 22صموئيل الثاين   (التايل  
يصبح ] الطريد[املطاَرد  . يف السابق خشية ورهبة من عنف احلرب، بدعم يهوه ويغريون على عدوهم           

إنّ ضراوة هذه   .  وجيربهم على اخلضوع   اخًريهـو املطارد، يالحق ويفين أعداءه بوحشية، فيدركهم أ        
 :احلرب املقدسة جديرة باملالحظة

فأسحقهم كغبار  . يستغيثون وال من خملص، ينادون يهوه فال يستجيب هلم        . وأفين الذين يبغضونين   . . 
 ).42-40: 22صموئيل الثاين (األرض، ومثل طني األسواق أدقهم وأدوسهم 

 الطوفان، اليت تصور بدقة التعصب الطائفي لعامل باألبيض         تعكـس الشـدة صدى يهوه يف قصة       
 سوف ُيذرون كالعصافة   الربمثل أشرار سفر املزامري، فإنّ أولئك الذين يكرهون حماريب          . واألسـود 

 .]28[أو حيرقون] التنب[
. واإلبادةميارس مسيح هذا النشيد دور املسحاء الثالثة لقضاء إيليا، هزئيل، يهو وأليشاع، بالتدمري              

مع ذلك يعود املقطع األخري من النشيد إىل العناصر         ]. السيب[فـاألعداء هم غبار، تذروه ريح املنفى        
 :األساس ألسطورة املسيح

يقبل الغرباء  .  خيدمين ًدا لألمم حىت صار شعب مل أكن أعرفه عب        ًداتنقذين من خماصمات الشعب وجتعلين سي     
حي هو  ’. الغرباء خيورون، خيرجون من حصوهنم مرتعدين     . مري يلبونه حنوي متذللني، وحاملا يسمعون أ    

منقذي من  . اإلله املنتقم يل، الذي خيضع الشعوب لسلطاين      . ومبارك صخريت ومتعاٍل إله خالصي    ‘ !يهوه
 ).49-44: 22صموئيل الثاين (أعدائي، رافعي على املتمردين ومن الرجل الطاغي خيلصين 

ـًااجلدير باملالحظة خصي  . راثُتردد الثيمات األساس للت     هو ضجيج التمرد، الذي هو األساس       ص
 يف سفر اخلروج    »هدير البحر «ملعـركة مردوك مع وحش العماء يف قصة اخللق البابلية ويردد صدى             

: 32اخلروج  (، وضجيج الغناء والرقص يف قصة العجل الذهيب         )19التكوين  (، ضجيج غدر سدوم     15
، حيث املسيح ينصح األمراء املشاغبني ضد يهوه بأن يقّبلوا بقلب طاهر            )2(كما يف املزمور    ). 1-35

، إسرءيلفالشعب غري احملبوب،    .  للمصري ـًا مشاهب اوخيضـعوا حلكـم يهوه، يستثري نشيد داود تغريً        
 . يتعلم اآلن التواضع وخيضع نفسه للملكوت

يعاد تفسري الهوت الطريق يف املزمور األول       . ةخيضع الغرباء واألجانب أنفسهم للمسيح بطاعة تامّ      
فأولـئك الذين ال قيمة هلم، األشرار الذين ساروا يف طريق اآلمثني، الذين أبيدوا              . يف جمـاز البعـث    

). قبورهم؟(بوحشية وطردوا إىل عامل األموات السفلي، يأتون وهم يرتعدون خارجني من كهوفهم             
ـًايكون ملتب ) 46: 22صموئيل الثاين    (»االرتعاد«هذا   ـًاإهنم يرتعدون ليس خو   .  بشكل متعمد  س  ف

حيول ضجيج متردهم إىل . وتذلـالً فحسـب بل يف ارتعاش انتشائي من اإلحساس بالرهبة جتاه إهلهم      
ـًاالذين يهتفون م  ) األتقياء(هذا هو احلشد املهتاج للحسيدمي      !). حييا يهوه (هـتاف    خيتم النشيد  . ع

.  بوصفه العبد املكابد للرب    إسرءيلاملوازي لبقية إشعيا التائبة يف جماز       : تقيا املهتدين بتعبري عن فهم األ   
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ـًاإنّ داود بوصفه املسيح يقف مع األمم، مسبّ        . الغريب واألجنيب والعدو  ] ُيستمال[ُيصاحل  .  يهوه ح
من كل أطراف الدنيا ) 65(إشعيا  إىل أورشليم يف سفر  إسرءيلُتجمع بقية   : إهنم يتوحدون مع األتقياء   

 ).55 وموتيف التحول يف إشعيا 35انظر موتيف الصحراء احملولة إىل أرض خصبة يف إشعيا (
 إذ يغرى داود    إسرءيليـبدأ املشـهد الثالـث واألخري يف سفر صموئيل الثاين بغضب يهوه من               

، )24صموئيل الثاين   ( ويهوذا للحرب    ءيلإسرلقياس قوة عديد جنود     ] اإلحصاء[بالدخول يف اجلرد    
  إىل  يإسرءيل) 800000(مع ذلك، عندما يعلم أنّ مثة       . مع أن يوآب حيتج، يصر داود على إجراء اجلرد        

 ويهوذا يف حرب    إسرءيل، يندم داود على حشد اجليوش، الذي من شأنه أن يقحم            ييهوذ) 500000(
 .]29[أهلية مدمرة

انظر صموئيل الثاين   (بسـبب هذه املأثرة، يعرض يهوه على داود اختيار ثالث سنوات من اجملاعة              
يف ). 14-13: 24صموئيل الثاين   (، أو أن يطارده أعداؤه ملدة ثالثة أشهر أو ثالثة أيام من الوباء              )21

ـًاحني خيتار داود الوباء ألنه يفضل رمحة يهوه على رعب البشر، فإنّ للسارد أسبا               أخرى الختيار   ب
عالوة على ذلك، يشترط قانون اخلماسية      . إنّ قصـيت اجملاعـة واملطـاردة قد رويتا قبل اآلن          . داود

، مع هتديد بالوباء ملدة ثالثة أيام، أن تدفع ترضية لكل جندي جيند             )16-12: 30اخلروج  (لإلحصـاء   
(، من دان إىل بئر السبع، ويقتل إسرءيلإنّ الوباء الذي يرسله يهوه يهلك كل  . إىل احلـرب املقدسة   

مع ذلك، عندما يقترب مالك املوت من أورشليم، يندم يهوه          ). 16: 24صـموئيل الـثاين     ) (70000
لقد عاىن األبرياء رغم أنّ   . جنت البقية، فيندم داود على اختياره للعقاب عند أرض البيدر         . ويكف يده 

اب ضده وضد بيت أبيه لكي يدخل خط قصة سفري          الذنـب كان ذنب داود فيطلب أن يوجه العق        
 .امللوك األول والثاين

ـًاختا مثل .  لقصص املصاحلة الثالث وسفر صموئيل الثاين ككل، يتخذ داود دور كبري الكهنة            م
 على أرض البيدر، موقع اهليكل الذي يبنيه        ـًاوموسى من قبله، يبين مذحب    !] إبراهيم[نـوح وأبراهام    

ـًاسـليمان الح   صموئيل (، ويقدم تقدمة حمروقة كترضية، لكي ُيحرف الوباء عن شعب أورشليم            ق
يف هذا املشهد يف البيدر، حيقق داود املصاحلة وحيدد مكان املصاحلة املستقبلية            ). 25-18: 24الـثاين   

تبس إنّ استعمال أرض البيدر كمكان للعقاب واالفتداء يعيد القارىء إىل جماز إرميا املل            . ألورشـليم 
) 2: 1التكوين  (إن ريح يهوه، اليت هبت عند اخللق        . ألجـل العماء عند عقاب بابل يف يوم غضبها        

 ):10: 15انظر اخلروج (هتب عرب أرض بيدر بابل 
وأبعث إىل  .  مهلكة ـًاها أنا أثري على بابل وعلى املقيمني يف ديار الكلدانيني رحي          : وهذا ما يعلنه يهوه   
 ).2: 51إرميا (> زرعيم وزروعا(<بابل مذرين يذّروهنا 
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، مثل الذراع املمدودة ملوسى اليت تدمر       )الزارعيم(إنّ الذراع املمدودة للجالدين الكونيني لبابل       
ـًا، ختفي أي  )26: 14اخلروج   (إسرءيلمصر وختلق     التنبؤ باألمل يف ذراع املسيح املمدودة لبذر        ض

 .]30[جديدة> زراع<بذرة 

 حماكاة املسيح:  خامتة)5/ 3/ 3
. لقـد قيل أكثر بكثري مما ميكن ويتطلب قوله حول بناء شخصية داود وكيف ُتستعمل يف الكتاب    

ـًابالطبع، ميكن قول ومثة حاجة لقول الكثري أي        هذه .  حول شخصية يسوع واستعماهلا يف األناجيل      ض
مل، مسامهة آريخ التطبيقي ختتم، كما   الدراسة اليت بدأت مبسائل يسوع التارخيي وبفرضيات كتابة التا        

وموسى ويشوع وداود   !] إبراهيم[إنّ الشخصيات الكتابّية آدم ونوح وأبراهام       . يف الـتاريخ الفكري   
 ويوحنا ويسوع، هذا إذا مسينا األكثر شهرة فقط، هم احلاملون للحياة            حزقيالوإيلـيا وأليشـاع و    

 على القيم الثابتة كالعدالة     ا كبريً ًداإنه تراث يشدد تشدي   . الفكـرية الشـرق أدنوية القدمية لفلسطني      
 أجانب  مكانوا غرباء أ  أواآلخرين، سواء   : والـرأفة والغفران والتواضع إنه يفّضل الفقراء واملضطهدين       

ـًاوهو أي .  حىت أعداء  مأ يترك هللا الوباء األبدي لسفك الدم، واالنتقام، والرعب        ] سلموي[ سلمي   ض
عظيم، يتقاسم اجلذور العميقة للرتعة اإلنسانية من أقدم آداب إفريقية          ] ثقافة[إنه تراث تعلّم    . واحلرب

 يف  ًراإنّ ثيمات اإليديولوجيا امللكية للعامل القدمي، كما آمل، قدمت تبص         . وأوربـة وآسـية الغربـية     
قدسة املختلفة أقدم   الـتراثات املكـتوبة للكتاب، الذي قدم تطويره النهائي يف جمموعات الكتب امل            

 .األسس الفكرية للسامرية واليهودية واملسيحّية واإلسالم
 على حل مسائله حول السياقات االجتماعّية والتارخيّية اليت كتبت فيها           ًراإذا كان الفقه الكتايب قاد    

ـًا جان يأن ينح إىل  ، فإنه حباجة    الكتابّيةاألعمـال     الكتابيت يستعملها   ة ال رافي من قصص األصل اخل    ب
ـًاألغـراض أخرى متا    فال الكتاب العرباين وال األناجيل ختربنا بشكل مباشر عن أصول السامريني           . م

إذا كان بإمكان هذا النوع من األدب       . وال حىت حول موسى وداود ويسوع     : حينييأو اليهود أو املس   
ه سيكون كذلك بسبب الطرق الضمنّية العديدة        ملسائل التاريخ احلديثة، فأنا أعتقد بأن      ًداأن يكون مفي  

ـًا، خصوًداتبدو األسئلة املتصلة باهلوية هاّمة ج. الـيت يعكس هبا األدب مؤلفيه ومجهورهم     عندما ص
إنّ أمهية جرزمي يف اخلماسّية، وأورشليم يف قصص األنبياء وامللوك          . تـنطوي على التنافس والسجال    

فر املزامري هي أكرب بكثري من أمهية قصص بعينها ميكن أن نفضلها حول  وطبـيعة التقوانية الضمنية لس    
فاحلجج الضمنّية لإلطاحة واخلطابة الطائفّية هي دالئل مفيدة        . بطريـرك أو مشّرع أو كاهن أو ملك       

إذ أنّ حتديد هوية خصم تراث مفترض له القدرة على كشف مؤلفه أو على  . إىل التاريخ املعقد لتراثنا
 .صاحل اليت خيدمهااألقل امل



 
 

 

301

يف مسعى إلهناء   . هذه املشاكل، بالطبع، يتم التعامل معها على النحو األفضل يف كتاب خاص هبا            
، أود فقط أن أحدد إحدى الوظائف املركزية        الكتابمناقشـيت حـول أسطورة امللك املسيحاين يف         

 يبدو دور داود    هبذا اخلصوص، . تربـية مجهورهـا عـلى جمموعة من القيم واملبادىء         : لألسـطورة 
إنّ .  يف إيضاح منظومة الرموز اليت تقوم فيها هذه الشخصيات هبذه الوظيفة           ًداكشخصـية مثالية مفي   

 عن طريق احلض على احملاكاة      الشخصـيات البطولـية واألمـثوالت والترنـيمات والصلوات ترىب         
ادف للتربية يف طريقة احلياة، قد متّ       يف تاريخ الالّهوت املسيحي، فإن هذا االقتداء، املر       . ]31[]االقتداء[

مع ما ميكن لتاريخ األديان إنه يشترك بكثري ) imitatio Christi (حماكـاة املسيح تعريفه عن طريق ممارسة 
ترشد معتنقها الضمين   ] نفعية[بيداغوجيا براغماتية   ): فلسفة السبيل (أو  ) الهوت الطريق (أن يعرفه ب  

إنّ ما هو مركزي هلذا     . اس عرضي ألجل سري القديسني والسرية     إهنا أكثر من أس   . يف كيفـية العيش   
اجلـنس األديب هـو استراتيجّية املؤلف جلذب اجلمهور والتشجيع على التماهي مع بطله أو منوذجه                

 ].قدوته[للتقوى 
 يف أسطورة املسيح الكتابية، رغم      ًراإنّ شخصـييت داود ويسـوع مها الشخصيتان األكثر تطو         

فيما يلي، سأحصر نفسي    . الوحيدتني] الشخصيتني[ان عن كوهنما    تيـنا، بعيد  أهنمـا، كمـا رأ    
تستمر الصفة املتعالية لوعد داود ودوره كمسيح البقاء يف         .  ألهنا األكثر كماالً   ًرابشخصية داود، نظ  

فكما أنّ الكاهن املمسوح قد مثّل القداسة للشعب إضافة إىل تضرعات الشعب أمام             . سفر املزامري 
يؤدي داود، يف دوره كملك،     . ، فإن شخصية الكاهن تتمحور حول املصاحلة وغفران الذنب        الرب
ـًا أي ، فإنّ املسيح كدليل إىل     )13-1: 16صموئيل األول   (يف قصة مسح داود     .  دور كل إنسان   ضـ

لى كما رأينا، ال يقوم اختيار يهوه خلليفة شاول على املظهر، بل ع           . الـتقوى ُيعطى مركز االهتمام    
إنّ الصفة السندريلية لداود بوصفه املصطفى تنعكس       ). 7: 16صـموئيل األول    (قلـب اإلنسـان     

ـًاأي [ يف مطالبة سفر املزامري بطهارة القلب وتشكل القالب الالّهويت لدور داود مبثابة كل إنسان              ض

 املزامري، الذي ال    يف سفر . يف سـفر األخبار، حىت امليزة الكربى تؤخذ من الصفة املثالية لداود           . ]32
تعّرف وظيفته التربوية   . تعوقـه حاجة العامل السردي لتقدمي قصة، تكون مثالية شخصية داود أولية           

كما أنّ طهارة قلب    .  يسمح حلياته بأن تقدم أمثولة للتقوى      ًرادو) حماكـاة املسيح  ] (البداغوجـية [
زامري املمثلن ميد األتقياء بدورهم     داود يف الـتراث القصصـي تقـرر قدر بيته وشعبه، فإنّ داود امل             

إنه . هنا ليس داود هبذا الشكل املركزي للغاية شخصية من املاضي         . بوصـفهم بيـت داود وشعبه     
إنّ سريورة  . شخصـية ذات كمـال جيـب االقـتداء به من قبل اجلمهور الضمين لسفر املزامري               

لق صوت داود من خالل صوتيهما،      االقتداء والتماهي، اليت يعيد فيها املنشد واجلمهور خ       /احملاكـاة 
ـًاإمنـا ختلق حتويالً نفس  ـًاومتاه) psychic transfer (ي  بني شخصية املسيح ومجهور يأخذ يف هناية ي

 . جديد ألجل جيلهمإسرءيل:  كأبناء داودًرااملطاف أدوا
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مسيح إله  « يعّرف بأنه    ،)7-1: 23صموئيل الثاين   ( لداود   »النشيد األخري «يف الكـلمة اخلتامـّية      
من خالله، يتكلم روح يهوه وجيد      . إسرءيلنشيد  ] أثري[إنه حبيب   . »يعقـوب، الـذي رفعه العليّ     

ـًاصـو  إهنا . ينسب استمرار النشيد إىل داود جمازات تتعنقد حول موتيف املسيح يف سفر املزامري            . ت
ـًاتنـتمي أي   رق أدنوية القدمية، اليت يعرب عنها يف طقس مهرجان      إىل تراث اإليديولوجيا امللكية الش     ض

مثل . أكيتو وترانيم انتصار اململكة اجلديدة اليت رأيناها يف الفصلني اخلامس والسادس من هذا املؤلف             
مع فرعون، يشبه داود    . إنه حيكم بالعدل  . امللـوك العظام، يتسيد داود فوق البشر باستقامة وتواضع        

مثل املطر،  . وميثاقه مرتبني وآمنني  ] آله[يكون بيته   . يا؛ ساللته أبدية  يكـون حكمه متعال   . بالفجـر 
يقدم حكم داود   . يتحقق كل ما يأمل فيه، وكل رغبة من رغباته        . يتسـبب حكمـه يف منو العشب      

كملـك مبـثابة حكم آدم جديد، يتسيد اآلن كملك صاحل فوق اخلليقة وكل من يسريون يف درب                  
احملددة لدور داود   " الكلمات األخرية "تنتهي  . مة هذا هو ما يؤكده يهوه     إنّ طريق االستقا  . االستقامة

ـًاأما األشرار فيطرحون مجي   «: بقضـاء مسـيحاين     »اليد اليت تلمسهم  ] جيرحون[ كالشوك، ألهنم    ع
إهنم عصافة، ُتذرى   . يعيد هذا القضاء صياغة قضاء األشرار يف املزمور األول        ). 6: 23صموئيل الثاين   (

؛ ال ميكنهم أن يصمدوا أمام القضاة؛ إهنم        الربال ميكن أن تأخذهم يد      ]. البيدر[الدرس  مـن أرض    
يسند النشيد األخري لداود دور القضاء إىل امللك الصاحل بوصفه ممثالً           ). 6-4: 1املـزامري   (يهلكـون   

 النار،  حمارب يهوه القدوس لريميهم يف    ] يفعل[فاإلنسان الذي يلمس قرون األشرار، كما     . لألبـرار 
ـًايكون مسل ـًاتلتهمهم النار مجي«حيث إن األشرار  حبديد وقناة رمح ح  .»ع

لكلمات داود األخرية والسياق ضمن تقوى مجهورها، الذي يقوم         ) Pietistic(إنّ اجملازات التقوانّية    
. ائفيةاملـزمور األول ضـمنه هبـيكلة سفر املزامري، تعكس صورة هي يف جوهرها صورة دينية وط                

ة لداود وأبنائه وسفر املزامري برمته يقدم نفسه ضمن تواٍز          رافيفـالالّهوت، الذي يفسر احلكايات اخل     
ـًا فكر ـًاهذه البنية تعكس عامل   . ]33[ذي أمهـية كبرية   ) antithetic(تضـادي     يسميه مؤرخو الدين    ي

حمدد [ احلقيقي عن    إسرءيليت للمنتمني إىل    إنه مييز حمدد اهلوية الذا    . هدفه طائفي ). الهـوت الطريق  (
 .هذا املنظور يؤثر على قسم كبري من األدب الكتايب. أولئك الذين يرفضونه] هوية

ـًاتـتخذ الكـلمات االفتتاحية للمزمور الثاين منطل        :  هلا من الكلمات األخرية للمزمور األول      ق
 )6: 1املزامري  (»طريق األشرار مصريها اهلالك«

ساؤها، وحتالفوا ليقاوموا يهوه    ملاذا تضج األمم؟ وملاذا تتآمر الشعوب باطالً؟ اجتمع ملوك األرض ورؤ          
 ).1: 2املزامري (ومسيحه 

سـواء استعمل املرء هذا الشرح، أم ال، كحجة على أن هذين النشيدين يشكالن مقدمة واحدة                
الذين . املسيحانية كشرح لالهوت الطريق   لسـفر املـزامري، فإنه يقدم هذا املزمور األول من املزامري            

]. التوراة[خيـوض املسيح حربه املقدسة ضدهم يقفون ضد أولئك الذين يسريون يف طريق الشريعة               
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] الريح[فاألمم الضاجة ليست الوحيدة اليت متاهى مع أشرار املزمور األول، مثل العصافة اليت تذروها               
ـًاجيب علينا أي  ). 4: 1املـزامري   ( نضّمن اجملموعة الكبرية من الشخصيات املماثلة اليت متأل سفر          أن   ض

ومرتبطني على حنو   ] يستبعد أحدمها اآلخر  [ُيسـتخدم التباين بني جمازين متباديل االستبعاد        . املـزامري 
ـًـا ضـمين دو   ـًافطريق األشرار يتضمن أي   . م  طريق الشر واألمل والعنف، واألحياء، واملتصلبني       ض

هؤالء ُيقابلون بطريق يهوه، . ي، كل األرض، اآلمثني، احلمقى وآخرين مشاهبني كثريين       واجلنس البشر 
طـريق داود، طريق التوراة، الروح، الفرح، األبرياء، األتقياء، احلكمة، االستقامة، السالم، الصدق،             

يف حني أن تشكل بعض املصطلحات ثنائيات منمطة من الكلمات، كطريق           . احلـياة، وهـلم جرا    
ـ   يف مقابل طريق الشر، فإنّ اجملموعة الكاملة من         الرباء يف مقـابل طـريق احلمقى، وطريق         احلكم

ـًااملوتـيفات موجودة ضم    ـًاإنّ طريق يهوه يتضمن مسب    . ن  طريق التوراة واالستقامة، يف حني أنّ       ق
ازات هاتان اجملموعتان من اجمل   . إنه طريق العنف  . طـريق البشـر ال ميكـن أن يكـون طريق سالم           

ـًامتناقضـتان كل   هذا التراث يطور   .  كمبدأ فلسفي  الربفطريق اجلنس البشري معاكس لطريق      . ي
ـًـا الهو ـًا تبسيط ت  باألبيض واألسود، يؤدي وظيفته على حنٍو جيد يف احلكاية الشعبية واحلكايات            ي
 .ة واألسطورةرافياخل

إنّ امللوك واملسحاء ليسوا أنفسهم     . مالذهم لدى يهوه  تشجع أسطورة املسيح هروب األتقياء إىل       
لدى مناقشة سرديات   . إهنم يشرحون فحسب التقوى الذي يهدفون إىل إقامته       . موضوعات االهتمام 

داود ] على لسان[صـموئيل وشاول وداود، وصفت األناشيد الثالثة من سفر املزامري، اليت توضع يف             
إهنا تقدم ألناشيدها بإطار .  كهذاًرامثة ثالثة عشر مزمو. اوليف مناسـبات خمـتلفة أثناء فراره من ش      

عندما أنشده  «؛  )1: 3املزامري   (»املزمور لداود مبناسبة فراره من ابنه أبشالوم      «: ساخر، منطي مقولب  
تبني األناشيد الثالثة اليت رأيناها بوضوح      . وما شابه ) 1: 7املزامري   (»ليهوه، بسبب كموش البنياميين   

 يف  ًراإنّ قصة داود ال تعطي األناشيد خلفية وإطا       . ابط الشـديد لألناشيد مع تراث سردية داود       الـتر 
 من الطريقة اليت يوجه هبا نشيد حنة        ًداالتقنية قريبة ج  . حياة داود ] األناشيد[قصة فحسب، بل تفسر     

افة أعدائه ومن يد    بعد أن خلّصه يهوه من ك     «والنشيد الذي ينشده داود     ) 10-1: 2صموئيل األول   (
إهنا تدخل داود إىل    . على حنٍو جذري القصة اليت تربط نفسها هبا       ) 1: 22صموئيل الثاين    (»شـاول 

يظل نشيد داود، املوضوع يف خامتة حياته       . الهوت الطريق وتقدمه مبثابة كل إنسان ألجل مجهورها       
من الواضح  ). 1: 18املزامري  (املزامري  املشاكسة، اليت أهنكتها احلرب، حمتفظاً بعنوانه املؤرِخن من سفر          

هذه السردية ميكنها   . أنّ تراث التفسري هذا يساهم يف تأليف قصة داود اليت جندها يف سفري صموئيل             
لداود، اليت ميكننا أن منيزها عن األطر األخرى املعطاة إىل هذه           " األصلية"بصعوبة أن تّدعي أهنا القصة      

ـًالتمم ًرا، على سبيل املثال، يقدم إطا     )60(ر  فاملزمو. املزامري الثالثة عشر   ـًا بالتفاصيل، واض  ئ  النشيد  ع
لداود، ألجل اإلرشاد،   ] شهادة مذهبة [> ميكتام< :أثناء حربه ضد اآلراميني   يف  عـلى لسان داود     
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ـًعندما تقاتل مع آراميي ما بني النهرين وآراميي صوبة وعندما عاد يوآب وصرع اثين عشر أل                 من  اف
مع ذلك، ففي القصة اليت حبوزتنا اآلن يف سفر صموئيل          ). 1: 60املزامري  (األدومـيني يف وادي امللح      

) 18000(لدى عودته، يقتل    . منها) 22000(دمشق ويقتل   -، يقاتل داود ضد صوبة وآرام     )8(الـثاين   
ـ  تل يوآب اآلراميني   بعد ذلك بإصحاحني، يقا   ). 13،  5: 8صموئيل الثاين   ( يف وادي املـلح      يأدوم

ـًابعدئٍذ، يصد داود هجو   . ويعود إىل أورشليم    عرب هنر الفرات ويدمر سبعمئة عربة وأربعني        ًدا مضا م
 ما  ًرامهما كانت القصة األصلية واقعية أو متخيلة، وناد       ). 19-9: 10صموئيل الثاين    (نألـف حصا  

وسردية سفر صموئيل الثاين يعكسان     ) 60(مور  توجـد أصـول معروفة هلذه القصص، فإنّ إطار املز         
 .قصتني خمتلفتني من تراث مشترك

ـًا تشري مجي  هذه املزامري الثالثة عشر    .  إىل وضع أو آخر يف حياة داود، يواجه فيه هتديدات مميتة           ع
 ًدا ج ًدافليس عدد العناصر الثيمية املستعملة حمدو     . مـن الناحية الثيمية، تشترك هذه األناشيد بالكثري       

ـًاإهنـا مجي  ] بـل . [فحسـب  ـًا مرتبطة ارتبا  ع ـًا وثي ط  بالتضاد والصراع بني طريق الشر وطريق     ق
ـًاإهنا تشترك أي  . الـتوراة  ميكن جتميع موتيفاهتا يف    .  بالصلة حبرب مقدسة كونية ضد أعداء يهوه       ض

ـًاأربـع فـئات متصلة ضم      ن صاحلني أو أبرياء وينشدون مدائح      األبرار، أولئك الذين يكونو   ) 1. ن
املنشد .إهنم يصونون أنفسهم عن الشر واألشرار وينتظرون يف الصحراء        . ويباركون يهوه ] تسبيحات[

مثة شخصيات  . مثة أمم مهددة، أعداء يشنون احلرب أو ينتفضون ضد يهوه         . األخطار هتدد ) 2. يتأمل
املالذ يرجتى لدى يهوه؛ فاملرء يصلي أو       ) 3. ااآلمثـني واألشـرار والفاسدين، الذين جيب أال ينجحو        

فاملرء يتكل على يهوه، وينشد املالذ لديه،       .  كقلعة، حيمي ويقوي   الربيوصف  . يبكي لكي ُيخلّص  
. يهوه جييب، خيلص، حيمي، حيرس، يقوي     ) 4.  أو ال خياف العدو    الربإما أن خيشى املرء     . أو يثق به  

 .إنه يسحق األشرار فيأيت اجملد إىل العامل. ألعداءإنه يهزأ، أو يضرب أو يهزم ا
مثري لالهتمام على حنو خاص، مع أنه مل يكن من املمكن حتديد اإلطار بأي من               ) 7(إنّ املـزمور    

فالعناصر الثيمية يف هذا النشيد تتضمن      . السـرديات الـيت حبوزتـنا يف سفر صموئيل األول والثاين          
ـًا كونًداصفه سيللرب بو] التسبيح[موتـيفات املديـح      .  وإله احلرب، الذي خيلص شعبه ومسيحهي

ـًايوصـف يهـوه بكل القوة املمكنة شعر        داود هو  . ختاض احلرب املتعالية بني األبرار واألشرار     . ي
 .ُيماهي النشيُد التعالَي حبياة التقوى. مؤلف هذا النشيد ويشارك يف صراعه

ور الذي يأخذه األتقياء يف حتويل احلرب املسيحانية إىل هدف           الد ًداتوجـد ثالثة مزامري متثل جي     
، على سبيل املثال، صوت املكابد،      )63(للمزمور  ] املفرد املتكلم [إنّ صوت الشخص األول     . سلمي

إن حتول نشيد داود    . إنه ُيقابل بالكذابني الذين حتتاج أفواههم إىل كمٍ       . جيد سعادته يف التسبيح للرب    
 .واملمثل حلياة الروح] القدوة[إذ يصبح داود النموذج . و كامل على حنٍو مدهشهذا إىل التقوى ه
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ـًاكلها معىن مزدو  ) 3(عـلى حنٍو مماثل، حتمل جمموعة املوتيفات اليت جندها يف املزمور             ، يعتمد  ج
 األعداء يهددون ويهزأون، يف حني    . عـلى ما إذا كان املنشد هو داود يف قصته أم األتقياء يف اهليكل             

 يف قلبه، يصلي    الربباخلوف من   .  سيخلصه وجييب من جبله املقدس     الربيبقى املنشد على ثقته بأن      
يكون . اخلالص والربكة يأتيان منه وحده    . جييب يهوه بضرب األعداء واألشرار    . املنشد ألجل العون  

ـًابسي) transference(التحويل   ـًا نسب ط مع .  كل مكان من سفر املزامري      وميكن العثور على أمثلة يف     ي
عندما فّر من ابنه «: ذلك، فإن ما هو مثري لالهتمام هو احلال الذي ُيقدم فيه داود يف عامل قصته لينشد

ـًاتشـري اإلحالة إىل قصة يأس داود بعد أن ُيعلن ابنه أبشالوم مل            . »أبشـالوم  ] اخلليل[ يف حربون    ك
إهنا قصة داود، كما رأينا،     ). 12-10: 15صموئيل الثاين   (] اآلبق[ويصـبح داود مرة أخرى اهلارب       
ـًاالـيت يكون فيها بال أصدقاء وباك       ، يرشد داود صديقه، الكاهن     اأخًري. ، عندما يندم على خطيئته    ي

 :واملستشار، صادوق
وإن مل  .  إىل املدينة، فإنين إن حظيت برضى يهوه فإنه يعيدين فأرى التابوت ومسكنه             الربأرجع تابوت   

 ).26-25: 15صموئيل الثاين (إنين مل أسر بك، فليفعل يب ما يطيب له : أستحوذ على رضاه وقال

للتقوى تنضاف إىل فهم داود على      ) 3(ميكـن للمرء أن يسأل فقط ما إذا كانت إمكانية املزمور            
ـًاوليست املسألة أي  . جـبل الزيـتون    كل، التواضع،   أن استحضار القصة ألمسى قيم التقوى، اهلي       ض

بالتأكيد إنّ قدرة كلمات داود يف      . ، قد شجع هذا اإلطار الواضح     الربوالقـبول اإليثاري مبا يشاء      
خضـوعه ملشيئة يهوه قد حثت كّتاب األناجيل على التأطري الدقيق هلذه القصة، وهذا السؤال وهذا                

 ).46-39: 22لوقا ؛ 42-32: 14؛ مرقس 46-36: 26مىت (اجلواب ألجل يسوع يف جثسيماين 
يؤطر .  يتعلق خبطيئة داود الكربى ضد عبده املخلص أوريَّا        ًراملـثايل الثالث واخلتامي، أختار مزمو     

؛ 1: 51املزامري   (»عندما جاء إليه النيب ناثان    «: ، يواجهه نيب يهوه   ـًامع داود بوصفه آمث   ) 51(املزمور  
 ًدا ألنّ داود ليس مهد    ًرا نظ  بني أناشيدنا الثالثة عشر    إنه غري مألوف  ). 25-1: 12انظر صموئيل الثاين    

ومع . إنّ عدوه، يف احلقيقة، هو يهوه يف يوم احلساب        . هنا من قبل أي جيش عدو أو أي رجل قوي         
يستعمل النشيد جماز   . صوته هو صوت اآلمث   .  بدوره كممثل للتقوى   ًداذلـك، فإنّ العنوان يربطه جي     

. إنه يدعم تقوى يقوم على الندم والتحول      . رشليم كموتيف لنفسية وحياة الروح    إعادة بناء أسوار أو   
يفسر املزمور  . ، استوىل على كل ما ميتلكه خادمه املخلص أوريَّا        ًدافداود، الذي كان ميتلك الكثري ج     

 كل موتيف يف املزمور يهدف إىل. القصة يف ضوء اخلالص الذي يأيت إىل البائسني بسبب اتضاع داود       
إنه . الربهذا التفسري، صالة البداية ألجل الرمحة والعطف اإلهلي إىل البحث النهائي عن اخلوف من               

. مع داود، ُيعلّم جيل مجهور املزامري الفهم وحب احلقيقة        . إرشـاد إىل املصـاحلة والتطهري من اإلمث       
] القربان[ضحية  حىت الت . ُيحـول شـر خطيئة داود إىل الصاحلني، عندما يصلي ألجل روح جديد            

إنّ داود، كممثل للبائسني والضعفاء،     . الربُتستبطن كروح منكسرة وقلب منفطر، تعلمه أن خياف         
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 ًزاإنّ ربط داود، اإلنسان البائس والوريث مبلكوت إله اهليكل خيلق جما          . يصـبح حجر الزاوية للتقوى    
ـًادائ  . ألجل اخلالص الشخصيم
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مالحق
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  بائسنشيد إلنسانأمثلة على ) 1

 أمثلة مصرية) 1/ 1
 )الساللة السادسة(رع -ششم-نقش نفر) 1

. قضـيُت بني اثنني مبا يرضيهما؛ أنقذت الضعيف من واحد أقوى مما كان بالقدر نفسه بسلطيت               
دفنت من ال ابن    . الذين ال قارب هلم إىل الرب     ، أوصلت   ]للعريانني[أعطيت اخلبز للجائعني، واملالبس     

ـًاله، صنعت قار  .]1[احترمت أيب؛ أفرحت أمي؛ ربيت أوالدمها.  ملن يفتقر إىل قاربب

 )الساللة السادسة(السرية الذاتية حلرخوف ) 2
 .]2[، أوصلت الذين ال قارب هلم إىل الرب]للعريانني[أعطيت اخلبز للجائعني، واملالبس 

 ]3[)اململكة الوسطى(رقيم إنتفت ) 3
أنا الذي يطعم اجلائعني وقت احلاجة، املفتوح اليد        . أنـا صـديق الفقراء، العطوف على املعدمني       

 .للفقري

 ]4[)اململكة الوسطى(نقش التابوت املصري ) 4
 وسط لفة   أكرر ألجلك أفعالك احلميدة اليت فعلتها ألجلي يف       !.  بسالم ًران تكون مزده  ألأصـلي   

صنعت الرياح األربعة اليت ميكن لكل إنسان أن يتنشقها مثل رفيقته يف     . ًراالثعـبان، لكـي يبقى شري     
ـًافقد صنعت الطوفان العظيم لكي ميكن لإلنسان البائس أن ميتلك حقو          . تبقى مأثرة واحدة  . حياته  ق

؛ إنّ  ًرامل آمرهم أن يفعلوا ش    أنا  . جعلت كل إنسان مثل زميله    . تلك مأثرة . مـثل اإلنسـان العظيم    
مأثرة جعلت قلوهبم تكف عن نسيان الغرب، لكي يكون باإلمكان          . قلوهبم هي اليت انتهكت ما قلته     
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، يف حني )عرقي(خلقت اآلهلة األربعة من . وهذه مأثرة. تقـدمي القرابني اإلهلية إىل آهلة واليات مصر      
 .]5[عيين) ِرِمْت(هم دموع ) ُرِمْت(أن البشر 

 ]6[)اململكة الوسطى(وصية امللك أمنمبت ) 5
تصدقت على  . عـندما تضطجع، احرس قلبك بنفسك، ألنه ليس ألي إنسان أنصار يف يوم احملنة             

 .املتسول؛ ربيت اليتيم، وفرت النجاح للفقري بقدر ما وفرته للغين

 ]I.7-8, II.14-III.1(]7(السطور ) اململكة الوسطى(الفالح الفصيح ) 6
ال أحد . . أنت األب لليتيم، والزوج لألرملة، واألخ للمرأة املنبوذة، واملئزر والوقاء ملن ال أمم له  

 .جاع يف سنوات عهدي، وال أحد عطش فيها

 ]8[)155-150 ,97-95(السطور ) اململكة الوسطى(سينويب ) 7
 أنقذت من   .أعطيت املاء للعطاشى؛ كشفت الطريق ملن ضلّ      . تركـت كـل شخص يقيم معي      

املتلكىء الذي وهن من    ] وأنا. [اهلارب فر ممن حييطون به؛ أنا مشهور يف البيت        . . للسلب  ] تعّرض[
ـًاإذا ترك إنسان أرضه عريا    . اجلـوع، أعطيـت اخلبز جلاري      ؛ فعندي املالبس الفاخرة، والكتان     ن

يل مجيل، مسكين فسيح؛    مرت. إذا ركـض إنسـان الفتقاره إىل من يرسله، فأنا غين بالعبيد           . الـناعم 
 .أفكاري هي يف القصر

 ]9[)اململكة الوسطى(رع -ترنيمة إىل أمون) 8
إنّ عينيه هي اليت تقهر املتمرد، اليت ترسل        . بالربمن ميد ذراعيه إليه حيبه، يف حني يهلك عدوه ب         

 يا رع، يا رب     مرحى لك، . وجتعل العفريت يتقيأ ما ابتلعه    ) Nun( متتص النن    حيثحربـتها فـيه     
رؤوف القلب عند   . احلقيقة الذي مقامه حمجوب، يا رب اآلهلة الذي يسمع صالة من يقع يف األسر             

عندما يأيت،  . . للضعيف واملصاب   ] بالعدل[االحـتكام إليه، خيلص اخلائف من رهبة القلب، حيكم          
الذي . سنه خلق النور  إنه هو من يعطي املدى لكل عني ميكن أن جتعل يف النن، الذي حُ             . حيـيا الناس  

 .يف مجاله تبتهج اآلهلة، تبتهج قلوهبم عندما يرونه

 ]10[)اململكة الوسطى(ابتهال الفرح ) 9
ما أسعد آبائك   . ما أسعد أوالدك، ألنك أقمت مملكتهم     . ما أسعد اآلهلة؛ ألنك حفظت قرابينهم     
ما . ألنك محيت املرياث التليد   ما أسعد املصريني بقوتك،     . الذين كانوا من قبل، ألنك زدت نصيبهم      

ما أسعد  . أسـعد اجلـنس البشري يف ظل حكمك، ألن قدرتك اجلبارة قد استلمت حيواهتم لذاهتا              
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ما أسعد شبان جيشك، ألنك مسحت هلم بأن        . يف خشية منك، ألنك زدت ملكيتهما     ] النيل[ضفيت  
ما أسعد  .  مرة أخرى  مـا أسعد الشيوخ والضعفاء، ألنك جعلتهم يشعرون بأهنم شباب         . يزدهـروا 

 .البلدين بقوتك، ألنك محيت حصوهنما

 ]11[نبوءات نفرتييت) 10
ـًاساب[مالك سالح؛ حييي من حّياه     ] اآلن[ضعيف السالح هو    . أريكـم األرض يف اضطراب     ] ق

ـًاأريك الوضيع متفو   وة؛ الرجل الفقري سيجين ثر   . يعيش يف مدينة األموات   ] نهإ[ كما العايل املرتلة     ق
( الوالية اهلليوبولية   . املتسول سيأكل اخلبز؛ العبيد سوف ميّجدون     . ليعيش] يصلي[العظـيم سوف    

Heliopolitan(لن تعود موجودة . 

 ]12[)اململكة اجلديدة(الترنيمة الكبرية إىل أوزيريس ) 11
عود إليه وعينوا جلسوا أنفسهم يف حمكمة ِجْب ليقدموا التركة إىل مالكها الشرعي واملُلك إىل من ي             

ـًاحورس، كان صوته صاد وساعده نفري يف رعاية مثار األرض لكي ميكن . ؛ وتركة أبيه أعطيت له ق
وكان اجلميع سعداء، كانت القلوب حلوة،      . حلـورس أن خيلـق الوفـرة ويقدمها إىل كافّة البلدان          

ـًااخلواطـر سـعيدة وكل وجه يظهر فر        أوزيريس، خصمه ساقط   قدموا هذا النشيد إىل ابن       . . ح
االعتداء ميّر، الظلم   . .  يقع اجلزاء عليه     ـًافمن يرتكب إمث  . بسـبب إمثـه، ألنّ الشر يرتد ضد اجملرم        

تكون البالد بسالم يف ظل سيدها، السّيدة حقيقّية تقف ثابتة ألجل سيدها، الظهر ُيدار على            . يـزول 
 .الظلم

 ]13[)ديدةاململكة اجل(ترانيم اآلهلة كإله واحد ) 12
كل إنسان حييا   . اخلـوف منكم هو لدى كل إنسان، قلوهبم تتجه إليكم، سعيدة يف كل األوقات             

 »!أبونا وأمنا ] أنتم[« واألطفال يقولون    »أزواجنا أنتم «رامل؛  أال تقول األ  . مـن خـالل رؤيـتكم     
. املريض يتضرع إليكم    املسجون يتطلع إليكم و   . وجهكم بدوناألغنياء يتباهون جبمالكم والفقراء يع    

. آذانكم مفتوحة، تسمعهم وتعتين هبم    . كـل واحد يعود إىل حضرتكم لكي يتلو الصلوات إليكم         . 
مكافأته هي جنازة فخمة    . ، الذي يعشق أبناء حرفته؛ الراعي الذي حيب قطعانه        )نا(أوه، يـا فـتاح      

عندما جيمع . ل شخصحبيبه القمر، كما الطفل الذي يرقص له ك . ألجـل القلـب املشبع بالصدق  
النباتات اخلضراء تنمو يف اجتاهه، لكي تكون مجيلة،        . املتوسـلني أمـام وجهه، عندئٍذ سيفتش قلوبنا       

 . اللوتس زاهية بسببه] أزهار[و

 )اململكة اجلديدة(مريكاري ) 13
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 هدىء الباكي؛ ال تضطهد األرملة، ال تطرد رجالً من ملك         . أقم العدل، عندئٍذ تبقى على األرض     
 .]14[أبيه

 ) 17(رع، بردية بوالق -ترانيم القاهرة إىل آمون) 14
 ]15[)اململكة اجلديدة(

آتوم، الذي يسمع صالة الواقع يف حمنة، لطيٌف كرمي على من يستنجد به، خيلّص اإلنسان اخلائف                
 .من يد املتغطرس، حيكم بإنصاف بني اإلنسان البائس والغين

 ]16[)2(ناستاسي رع، بردية أ-تسبيح آلمون) 15
ـًارع، أول من َعِمل مل    -هو آمون  ال يأخذ الرشاوى من اآلمثني     . إله بدء الزمن، وزير الفقراء    . ك

رع يقضي يف   -آمون. وال يتكـلم مـع الذين حيملون الوشايات، وال حيترم من يطلق الوعود السهلة             
؛ أما  ]اجلحيم[ إىل مكان النار     حيكم على الظامل ويرسله   . األرض بإصـبعه، وكلماته تستقّر يف القلب      

 .العادل فيذهب إىل الغرب

 ]17[)2(بردية أناستاسي صالة إىل آمون من رجل يف احملاكمة؛ ) 16
احملكمة تبتزه بدفع . آمون، أدر أذنك إىل من هو وحيد يف احملكمة؛ إنه حمتاج وال حول له وال قّوة 

فيسمح هلذا  . ليت آمون حيول نفسه إىل وزير     . الفضـة والذهب إىل كتبة التدوين والثياب ألتباعهم       
وليتبني أن هذا الرجل املتواضع يصبح رجالً عادالً ويدع املتواضعني          . ًراالـرجل املتواضع أن ينطلق ح     

 .يبزون األقوياء

 ]18[)2(يف مديح آمون؛ بردية أناستاسي ) 17
هو من يعطي الطعام ملن     . سنياملرشد الذي يعرف املياه؛ ذاك هو آمون، جمداف موجه ألجل اليائ          

ـًاال أختذ لنفسي من إنسان عظيم حام      . ال ميلكه، الذي يساعد خادم بيته على االزدهار         وال أختلط   ي
. موالي هو احلامي يل   . ال أضع قسميت حتت الذراع القوية لشخص ثري يف بيت نبيل          . مع أهل الغىن  

 .فأنا أعرف قوته

 ]19[)اململكة اجلديدة) (125(كتاب األموات، الفصل ) 18
ملن ال زورق   ] عّبارة[لقـد أعطيت اخلبز للجائعني، واملاء للعطاشى، والثياب للعريانني؛ ومعدية           

 .هلم
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 ]20[)اململكة اجلديدة(الترنيمة الرمسيسية إىل النيل ) 19
ل إىل  الفقـراء مـثل أمسـى مراتب البالد والعظماء مثل الوضيعني؛ الرجل ذو املرتبة املتدنية يص               

 .ُيخلق ألجله والصياد يصطاد ألجله) Emmer(السلطة، لكي يثمر الشعري؛ ال

 )اململكة اجلديدة (إسرءيلرقيم ) 20
على كل من يعاين بسبب أي      ] بالنيابة عنه [ مثل رع كي يكون مبقدوره أن جييب         ًراامـنحه عم  

روا عندما يقيم شخص يف زمن انظ. مصر قد ُخصصت له كي يكون مبقدوره أن حيمي شعبه . بلـد 
الشجاع، الذي جيعل اخلريات تتدفق إىل اإلنسان البار اليغش من          . ًرااجلـبار، يـأيت نسيم احلياة فو      

هكذا قال فتاح حول . . من جيمع دهن الشر ويسلب قوة اآلخرين لن يكون له أوالد  .حيتفظ بغنيمته
مآت، عساه  -هري-وه ليد مرنفتاح حوتب   سلم. عـدو رابو؛ امجعوا كل جرائمه، ولترتد على رأسه        

 .]21[جيعله يتقيأ ما ابتلعه، مثل متساح

 )اململكة اجلديدة( ]إىل العرش[الفرح لصعود مرنفتاح ) 21
فالرب منح، احلياة واالزدهار والصحة،     . فاألوقات الطيبة آتية  . كوين سعيدة القلب، يا كل البالد     

تعالوا . إن ملك مصر العليا والسفلى يسحق مصر بابتهاج       . هالكـل البلدان وعادت األمور إىل طبيعت      
كلكم أيها الربرة كي تشاهدوا احلق طرد الباطل؛ فاعلوا الشّر انكفأوا على وجوههم؛ كل السالبني               

النهارات طويلة، الليايل تعد بالساعات والقمر      . املاء يرتفع وال ينضب؛ النيل يفيض     . هم موضع جتاهل  
عساكم تعرفون  . يعيش املرء يف الضحك والدهشة    . ة راضون ومطمئنو القلب   يطلـع بانـتظام، اآلهل    

 .]22[ذلك

 )اململكة اجلديدة( الفرح لصعود رمسيس الرابع إىل العرش ) 22
فمن فروا عادوا إىل بيوهتم؛ ومن كانوا متوارين        . يـا هلذا اليوم السعيد، السماء واألرض يف فرح        

ـًايعيشون عل   وسعداء؛ من كانوا عطاشى يرتوون، من كانوا عريانني         عاعني هم شب  ؛ من كانوا جائ   ن
يلبسون الكتان الناعم؛ من كانوا متسخني يلبسون البياض؛ من كانوا مسجونني هم أحرار، من كانوا               

 مفتوحة  راملدور األ . . مقـيدين بالسالسـل يبتهجون، مثريوا القالقل يف البالد قد وجدوا السالم             
: وهن يقلن .  يسمح للمتشردات أن يدخلن النساء تبتهجن وترددن أغاين التهليل         حيث ،]مرة أخرى [

أنت احلاكم،  . ألجل األوقات اخلرية، ألنه ينجب جيالً بعد جيل       ] مرة أخرى [األبناء الذكور يولدون    
 .]23[أنت باق إىل األبد! احلياة، االزدهار، والعافية

 ]24[)28 و25(الفصالن ) دةاململكة اجلدي(وصية أمينيموبت ) 23
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ـًاال تضـحك عـلى رجل أعمى، وال تضايق قز          ال تضايق رجالً   . ، وال تسبب مشقة لألعرج    م
اإلله هو بانيه، إنه يهدم     . فاإلنسان صلصال وقش  . يكون يف يد اإلله، وال تغضب منه ألجل إخفاقاته        

. . اء، عندما يكون يف ساعة احلياة       ويبين كل يوم؛ يصنع ألف فقري مبشيئته، حيّول ألف رجل إىل زعم           
ال ترد  .  على ممانعتها  ًراال تـنقض عـلى أرملة عندما تصادفها يف احلقول، فتفشل يف أن تكون صبو              

يفضل من يكّرم الفقراء على من      ] اإلله [الربإنّ  . ضاعفه أمام أخوتك  ] بل[إبريق زيتك إىل غريب،     
 .يتعبد لألثرياء

 أمثلة رافدينية وسورية) 2/ 1
 ]II, XVII, XXII, XXV, XXVI(]25(: الربوبّية البابلّية) 24

ـًاعندما تلقي نظرة على نتاج اجلنس البشري كله م         ، تقّدم ابن الفقري، ساعده أحدهم على أن        ع
ـًايصـري غن  ـًايتطلع إىل إهله يكن له حام من .  ألجل الدمثني واألثرياء؟افمن فعل خًري. ي اإلنسان . ي

؛ ابن املعوز والعريان    ]باألمسال[ابن امللك يلفّع    . . املتواضـع الـذي يبجل ربته سوف يكرت الثروة          
أصفى الذهب، يف حني ينوء بالديون من       ] ميكنه أن يدفع  ) [maltster(ال]. باملالبس الناعمة [مكـتٍس   

ميلك ابن   يف مأدبة أمريية، يف حني ال     ] يشبع نفسه [خلضراوات  كان يعد الذهب األمحر من يكتفي با      
ـًامفل[صاحب الثروة يقع . الوجيه والثري سوى اخلرنوب ليأكله  ]. إذ جيرد من دخله[، ]س
احملتال الشرير الذي يكسب الثروة؛     . قدميه سيختفي حاالً  ] أثر[أما النذل الذي طلبت وداده فإن       

ما مل ختدم مشيئة إله فماذا سيكون نفعك؟ من حيمل نري إله لن             . قتهيكـون السالح الفتاك يف مالح     
فما خسرته ملدة   . فاسَع وراء النسيم احملبَّذ لآلهلة    . قد يكون ضئيالً  ] الطعام[حيـتاج إىل طعام، مع أنه       

 ًداانتبه يا صديقي، تعلّم ردي التايل، تفكّر يف البيان املختار جي          . . عـام، سـوف تعوضه يف حلظة        
 إهنم يشوهون مسعة العاجز الذي مل يرتكب. إهنم ميجدون كلمات إنسان هام ضليع يف القتل. كالميل

إهنم يصدقون األشرار الذين تكون احلقيقة بغيضة هلم إهنم ينبذون الرجل الصادق الذي             . جـرمية أي  
. بأ املتسول من املؤن   إهنم يفرغون خم  . إهنم ميألون معِقل املتجّبر بالذهب املصفى     . يـراعي مشيئة اإلله   

أما أنا،  . إهنم يدمرون الضعفاء، يضطهدون العاجزين    . إهنـم يناصرون الطاغية الذي كل أفعاله جرمية       
وسـيلة، يرهقين إنليل، ملك اآلهلة، الذي خلق اجلنس البشري املتزاحم، إيا اجلليلة، اليت              مـن دون    

. منحت الكلمات املفتولة إىل العرق البشري     قرصـت صلصاهلم، امللكة اليت شكّلتهم، السيدة مامي،         
ـًابرصانة، يتكلمون حس  . فأسبغت عليهم األكاذيب والزيف إىل األبد      ) إنه ملك . ( عن الرجل الغين   ن

ـًاإهنم يقذفون الرجل الفقري بوصفه ل     ). ميلك ثروة طائلة  (يقولون   جيودون باألذى عليه؛ يتآمرون    . ص
 .يوصلونه إىل هناية رهيبة؛ يطفئونه مثل اجلمرة . .ألنه ال ميتلك أي جيعلونه يعاين كل مصاب . لقتله



 
 

 

314

 ]26[)باللغة األكادية(حوار بني إنسان وإهله ) 25
احلقل سيفتح لك ملجأه سأنظر يف      . أنـا إهلك، خالتك، مأمنك، ُحراسي أقوياء وساهرون عليك        

ـ     متسح املتلظني، تطعم اجلائعني، تسقي     وخزات الضمري،   من دون   هكذا  .  طويـالً  ًراأن تعـيش عم
ـًالكـن من جيلس هناك بعينني يستطري غض       . العطاشـى  ، دعه يرنو إىل طعامك، يذوب، ويتالشى       ب
ـًااجعل طريقه مستقي  . . بوابة احلياة والسعادة مفتوحة لك      . وينحلّ دع توسل عبدك   . ، افتح سبيله  م

 .يصل إىل قلبك

 ]27[)أكادية(مشورات احلكمة ) 26
] يقام[دع العدل . ء إىل خصمك  ىال تس . قابل املسيء إليك باحلسنة   . ًراخلصـمك، ال تفعـل ش     

. يشربه؛ كّرم، ألبس من يتسول صدقة] ملن[يأكله؛ اعط مخر التمر  ] ملن[اعِط الطعام   . . على عدوك   
. ال  . ا، افعل خريً  ًداكن مفي . هذا مفرح لإلله مشش؛ إنه يكاىفء ذلك باحلسنة       . فألجل ذلك يبتهج ربه   

 اخلادمة يف البيت،. 

 ]28[)بابلية قدمية(مدّونة قوانني محورايب ) 27
، الذين  ]العبيد[أنا، محورايب، امللك املثايل، مل أكن مهمالً أو متجاهالً للناس ذوي الرؤوس السود              

اقتلعت العدو يف   . . عليهم  لقد تغلبُت على املصاعب احملزنة، جعلت النور يشع         . . قدمتهم إنليل إيلّ    
 للحرب عززت رفاه البالد؛ جعلت الناس يرتاحون يف مساكن          ًدااألعـلى ويف األسفل؟ وضعت ح     

ـًاحكمتهم دو . .  يرهبهم   ًدامل أدع أح  . الئقـة   بسالم، آويتهم حبكميت، لكّي ال يضطهد القوي        م
ـًاعال] رقيمي[الضـعيف، لكـي ُينصف اليتيم واألرملة نصبت       ألدير قانون البالد، ألفرض شرائع ي

 .البالد، ألمنح العدل للمضطَهدين

 ]29[)حتية(ترنيمة إىل تلبينوس ) 28
، األب واألم؛ فأنت    راملفأنت للمقهورين ولأليتام ولأل   .  اآلهلة لك  مهما قلت، يا تلبينوس، تنحن    

 . قضية األيتام، واملقهورون، يا تلبينوس، تضمهم إىل قلبك

 ]30[)آشورية وسطى(الترنيمة العظيمة إىل مردوك ) 29
ـًاإنـك تؤازر الضعفاء؛ متنح التعساء متس       أوه يا مردوك،   . ُتنهض العاجزين وترعى اخلنوعني   . ع

 .فالضعيف يأخذ وقفته حتت محايتك؛ إنك تنطق بالشفاء ألجله. إنك تبسط إحسانك فوق الساقطني

 ]31[)وسطىآشورية (ترنيمة إىل مردوك ) 30
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يف كل يوم متنح العدل للمقهورين واملظلومني؛ أنت تدّبر         . أنت الذي، مثل الشمس، تنري ظلمتهم     
أنت رحيم؛ إنك تنجد الضعفاء من اخلطر والقسوة، إنك         . . ، والتعساء والقلقني    راملاملعوزيـن واأل  

. بيد املصاب وتنهضه عن سريره    إنك تعتق األسري، تأخذ     . . تزدري املنهك واليائس الذي عاقبه ربه       
 .أنت جتعل األسري يف الظلمة والسجن، الرهينة، يرى النور

 ]32[)آشورية وسطى(ترنيمة إىل عشتار ) 31
عبوديته؛ فينهض  /املريض الذي يرى وجهك يربأ، ُيفك ضماده      . بأمـرك، يا عشتار، ُيحكم البشر     

 .ل الذي يرى وجهك يصبح معاىفبأمرك، يا عشتار، األعمى يبصر النور، والعلي. حاالً

 ]33[)آشورية وسطى(إىل نابو ) 32
لعل الوحيد ال ميوت؛ الذي ناشدك أيها       . ال تفسدوا احلقيقة اليت حرستها    . أنـا القّيم على احلقيقة    

أنقذ حياة الضعيف، الذي حاصره     . يـا نـابو، خـذ بيد املصروع ، الذي خيدم ألوهيتك           . يهـوه 
ـًادع امليت ُيبعث ح   . احرات املشؤومات باملاء املسحور   احلقودون، الذي رشته الس     بنسيمك، دع   ي
ـًاحياته املهدورة تصبح كس  .ب

 ]34[)آشورية وسطى(ترنيمة إىل نينورتا؛ حامي امللك ) 33
. أنـت حتكـم على حالة اجلنس البشري؛ أنت تنصف املظلوم، والعاجز، والفتاة املعوزة املعدمة              

 ًراألعمى يبصر النور، العليل الذي يرى وجهك، يصبح معاىف، إنك تسترضي فو           بأمرك، يا عشتار، ا   
 .اإلنسان الذي غضب منه ربه أو ربته

 ]35[؛ موشور بو)آشورية القرن السابع ق م(أسرحدون ) 34
أتباع آنو وإنليل، فقد    ] أصحاب اإلقطاعات [فيما يتعلق بالبابليني املتَعبدين، الذين كانوا املقطعني        

الذين اسُتعبدوا، الذين ُخصصوا للنري واألغالل، قد       ) أصحاب األموال . (وطـدت حريتهم من جديد    
ـًامجعـتهم م   كسيت العريانني وحولت أقدامهم إىل     .  وعددهتم بابليني فاستعدت ملكياهتم املسلوبة     ع

امة املزارع أو حفر    شجعتهم على إعادة استيطان املدينة، أو إعادة بناء اهليكل، أو إق          . الطريق إىل بابل  
كتبت لوح حريتهم   . استرجعت أتباعهم الذين انقطعوا عنهم، والذين أفلتوا من أيديهم        . أقنـية الري  

حنو رياح السماء األربعة، فتحت طريقهم؛ هكذا، لعلهم بذلك، وهم يوطدون لغتهم يف             . من جديد 
 .كل أرض، ينشرون أفكارهم

 ]36[)بالبابلية(نبوخذنّصر الثاين ) 35
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ـًاإميا. ، الذي كان حيكمه بلد أجنيب ويسرق ثرواته، تشتت شعبه وفر إىل منطقة بعيدة          ]لبـنان [  ن
جعلت ذلك البلد   . ،مـين بقـدرة موالي نبو وموالي مردوك، نظمت جيشي ألجل محلة إىل لبنان             

ما مل يفعله   فعلت  . كل سكانه املشتتني أعدهتم إىل مستوطناهتم     .  باجتثاث عدوه عن بكرة أبيه     ًداسعي
ـًاقطعت اجلبال املنحدرة، أشق الصخور؛ أفتح املعابر، إنشىء طري      : أي ملك سابق   ـًا مستقيق  لنقل م

 .األرز] خشب[

 ]37[)بابلية جديدة(مرثية إىل عشتار ) 36
يـا ربة الرجال، يا ربة النساء، اليت ال ميكن ألحد أن يتصور مباهجها، حيثما تنظرين حييا امليت؛                  

ـ  أبعدي الرقى الشريرة عن    . . فى املـريض، التائه الذي يرى وجهك يسري يف الطريق الصحيح            يش
إىل مىت، يا سيديت، يتربص يب أعدائي؛ بافتراء وزيف، خيططون          .  نورك الساطع  دعيين أر ] و[جسدي  

للشـر ضـدي؟ هل مطارديين الذين يتهللون يصيحون فوقي سوف يغيظونين؟ إىل مىت، يا سيديت،                
ـًا عـين املقعدون والضعفاء؟ لقد صنع أحدهم يل مس         سـيبحث  طويالً؛ هكذا ظهرت   ] خيشٍا [ح
 !.الضعفاء أصبحوا أقوياء، لكنين ضعيف. أمامك

 ]38[نقش قلموا) 37
قبل امللوك  . أنا قلموا، ابن هّيا ؛ تربعت على عرش أيب        . . الشابة تباع بنعجة والشاب يباع بثوب       

ـًالكنين كنت للبعض أ   . يعيشون مثل الكالب  > Mushkabin<السابقني، كان املشكابيم     ، وللبعض  ب
ـًـا أ ـًا، وللبعض أ  م اآلن كل من مل يكن ميتلك نعجة، جعلته صاحب قطيع؛ وكل من مل يكن              . خ

ـًا، جعلـته مال   ًراميـتلك ثـو    ـًا لقطيع ومال  ك كل من مل ير الكتان منذ      .  للفضة وصاحب ذهب   ك
 . أيامي يرتدي القماش الناعمطفولته، صار يف

 ]39[نقش أزاتيوادا) 38
أخضعت البلدان القوية يف الغرب، اليت مل يسبق مللك من قبلي أن أخضعها؛ لكنين، أنا أزاتيوادا،                 

. أسكنت الدانونيني هناك  . أسكنتهم يف املناطق البعيدة من حدودي يف الشرق       . أذللتهم. قد أخضعتهم 
حدود سهل أضنة من الشرق إىل الغرب، حىت يف أمكنة كانت يف السابق             كـانوا يف أيامي على كل       

مـرهوبة، حيـث كان اإلنسان خيشى أن يسري يف الطريق يف أيامي، ميكن للمرأة، المرأيت، أن تسري                  
اآلن توجد يف كل أيامي وفرة وترف وعيش رغيد وراحة قلب           . ا مع مغزهلا بفضل بعل واآلهلة     وحده

 . ألجل كل سهل أضنةألجل الدانويني و

 ]Susa; Se 001(]40(داريوس ) 39
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ـًا، هدأهتا،                 اقـترف الكثري من الشر، حتولت أنا إىل اخلري، البلدان اليت كانت حتارب بعضها بعض
ويف مواجهة مراسيمي،   .  مل يقتتل أهلها وأعدت لكل واحد مكانه       حيثبفضـل أهـورا مـازدا،       

 .ياء مل يضربوا ومل يسلبوا الفقراءحيث إن األغناحترموها بطريقة 

 يأمثلة من الكتاب العرب) 3/ 1
 .9-3: 23؛ 26-20: 22؛ 12-10: 4: اخلروج
 34-33، 18-9: 19: الالويني
؛ 19-18: 27؛ ]41[13-3: 26؛ 22-17، 15-14: 24؛ 12-11: 16؛ 11-7، 4: 15؛ 29: 14؛ 19-17: 10: التثنية

28 :47-48. 
 ]42[0-1: 2 :صموئيل األول
 27، 21: 1 :صموئيل الثاين
 43-41: 8: امللوك األول

 ]43[15-14 :29األخبار األول 
25: 30،  17-7: 29؛  12-1: 24؛  30-29،  11-5: 22؛  15-13: 19؛  25-13: 12؛  26-8: 5؛  21-20 :1أيوب  

 ]44[23-16: 31؛ 31-
29-28، 15-14، 11-9: 37؛ 14-10: 35؛ 30-25: 18؛ 6-5: 14؛ 18-12، 2: 10؛ 19-18، 9-8: 9 :املزامري

؛ 21-19: 74؛  14-12،  8-1: 72؛  6: 70؛  34-33،  10-8: 69؛  19؛  11-6: 68؛  13: 39؛  15-12: 38؛  
 ]46[ ؛41،  38-33،  16-9: 107 ]45[ ؛22-21،  18: 102؛  2-1: 86؛  8-1: 82؛  12-11: 79؛  3-10: 76

 ]47[؛9-3: 146؛  18-13: 132؛  6-1: 126؛  20-18: 119؛  9-5: 113؛  10-9: 112؛  31،  5-17: 109
147 :5. 
؛ 21: 26؛  22-21: 25؛  11-10: 23؛  2: 22؛  17: 19؛  5: 17؛  31،  21-20: 14؛  3: 10؛  34-33: 3 :األمثال

 .9-4: 31؛ 23-21: 30؛ 23، 13، 7: 29؛ 27-28: 28
 .7-6: 10 :اجلامعة
؛ 23-1: 14؛  13-9: 13؛  9-3: 11؛  4-1: 10؛  17 :9؛  10-9: 6؛  24-20،  17-13: 5؛  23،  20-17: 1 :إشعيا

7-5: 42 ]50[؛20-17: 41؛  10-1: 35؛  8-1: 32 ]49[ ؛26-25: 30 ]48[؛21-17،  10-6: 29؛  21-23: 24

3: 56؛ 3-1: 55؛ 5-4، 1: 54؛ 26-24، 13-8: 49، 9-8: 47؛ 4-3: 44؛ 8: 43 ]51[؛18-23، 13-16، 

 ]52[.25، 20-17، 14-13: 65؛ 4-1: 61؛ 11-9: 59؛ 11-6: 58؛ 8-
 . 11-10: 49 ]53[؛20-7: 31؛ 5-3: 22؛ 6-5: 7؛ 29-27، 21: 5 :إرميا
 .18-2: 5؛ 10-4: 4 ]54[؛9-1: 3 :املراثي
-21: 47، 14-12: 37؛ 31-20، 17: 34 ]56[؛27: 24؛ 7-6: 22؛ 13-5: 18؛ 49: 16 ]55[؛27-25: 3 :حزقيال
23. 
 .7-4 :2 :هوشع
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 .17-16: 7؛ 7-6، 4-3: 4 :ميخا
 20-19: 3؛ 18-17: 1 :صفنيا
 6: 1 :حجي
 5-4: 12؛ 14-9: 7 :زكريا
 5، 2-1: 3  :مالخي

 أمثلة من خمطوطات البحر امليت الالّكتابية) 4/ 1
 ]1QM, col. Xi.7-9, 11-14(]57(خمطوط احلرب ) 40

مع / أن نغمرك باجملد  ]نتقاتل[وب يديك، أن  بـيد ممسوحيك، مراقيب املراسيم، علّمتنا تواقيت حر       
، بأيدي البائسني، الذين خلصتهم، بقوة وسالم       أعدائـك، أن نصرع قطعان بليال، أمم الباطل السبع        

سوف تسقط  ) آشور؟(=> كيتيم<منذ القدم تنبأت بلحظة بقدرة يدك ضد        . . سـلطتك العجيبة    
ألنكم سوف ُتسلمون إىل    ]. 8: 31إشعيا  [بسـيف ليس سيف بشر، سيف ال أحد سوف يلتهمها           

أيدي البائسني أعداء كل البلدان، وبني أولئك املنبطحني يف التراب، املتسلطني على الشعوب، ستعطي        
سيتحقق العدل حبكمك الصادق على كل ابن إنسان، فتفوز بسمعة          . . األشرار جزاءهم، على رأس     
 .دائمة لنفسك بني الشعب

 ]1QM, col. xiii. 13-15(]58(خمطوط احلرب ) 41
وأي مالك أو أمري مثلك ألجل      ! ؟ يدك اجلبارة مع البائسني    إسرءيلمـن مـثلك يف القوة، يا إله         

النجدة؟ منذ غابر األزمان حددت يوم املعركة العظيمة لنصرة احلق وتدمري الشر، إلهناء الظالم وزيادة               
 .النور

 ]1QM, frags. 8-10, col. (]59(خمطوط احلرب ) 42
أثر؛ القضاء رفع القلب الذي يرق؛ فتح فم األخرس من دون  من األمم ألجل اهلالك      ًدامجـع حش  

الركّب اليت ترجتف منحها القوة     . أيدي الضعفاء هو الذي مّرهنا يف احلرب      . الربليتغـّنى مبعجزات    
ـًاعنويات حىت ميتلكون قل   يقف بني الفقراء يف امل    . يشد أزر ذوي الظهور املقصومة    . لـتقف منتصبة    ب

ـًاقاس إذ ال أحد من أبطاهلم سيبقى      . مقابل األمناء للطريق الصحيح فإنّ األمم الشريرة سوف ُتغىن        . ي
ـًاواق  .حنن وحدنا الباقون من شعبك. ف

 ]4Q163, frags. 18-19(]60( إشعيا ]تفسري[ِفْشر ) 43
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ون العميان سيعود املقهورون إىل االبتهاج بالرب وأفقر        ظـالم أو عتمة ستبصر عي     مـن دون    . . 
 ًراألنّ الطاغية يهلك، أجهز على املتشككني وكل املتربصني ش        . إسرءيلالـناس سيسعدون بقدوس     

سوف ُيمحون ومن يصادر اآلخر يف الكالم والذي يدافع يف البوابة بالفخاخ، وألجل ال شيء، يغمره             
 . األبرياء
 

 ]4Q171, col. ii(]61(شر سفر املزامري ِف) 44
إنّ تفسريه يهم جمموع    ]. 11: 37املزامري  [والفقـراء سـريثون األرض ويتمـتعون بالسالم الوافر          

بعدئٍذ، .  من الضيق وسوف يتم إنقاذهم من كافّة فخاخ بليال         ًداالبائسـني الذين سوف حيتملون عه     
الشرير يتآمر ضد   . من اللحم البشري  . . كل شيء   كل الذين سريثون األرض سيتمتعون ويسمنون ب      

: 37املزامري  [ضده؛ يهوه يضحك عليه ألنه يرى أن يومه قادم          ] بأسنانه[الشخص العادل، وهو يصر     
يـلمح تفسريه إىل قساة امليثاق الذين يف بيت يهوذا، يتآمرون إلفناء أولئك الذين يتقيدون               ]. 12-13

فاعلو الشر يستلون السيف    .  لن يسلمهم أليديهم   الرب لكن   .بالشـريعة، الذيـن يف جملس اجلماعة      
سيوفهم . ويفـرغون سـهامهم إليقاع الفقراء واملتواضعني، لقتل أولئك الذين على الطريق الصحيح            

تفسريه يعين أشرار أفرامي ومنّسى     ]. 15-14: 37املزامري  [سوف ختترق قلوهبم وأقواسهم سوف تتكسر       
مع . هم على الكاهن وأعضاء جملسه يف فترة االمتحان الذي سيأيت إليهم          الذين سيحاولون وضع أيدي   

 من أيديهم وبعد ذلك سوف يسلّمون إىل أيدي األمم املخيفة ألجل            الـرب ذلـك، سيخلصـهم     
 .احملاكمة

 ]4Q171, col. iii(]62(ِفشر سفر املزامري ) 45
ـًاالشـرير يطلب قر    ـًادي [ض ـًا يكون الرجل العادل عطو    لكنه ال يسدد، يف حني    ] ن .  ويعطي ف

]. 22-21: 37املزامري  [ألن الذيـن يـباركهم سريثون األرض، أما الذين يلعنهم فسوف يستأصلهم             
] و [سرءيلسريثون اجلبال العالية إل   . مرياث العامل كله  ] ألن هلم يكون  [تفسـريه يعين جمموع الفقراء      

 إسرءيلأشرار  . هؤالء هم قساة العهد   . لعنهم سوف ُيستأصلون  يبتهجون جببله املقدس، لكن الذين ي     
 .الذين سوف ُيستأصلون وُيبادون إىل األبد

 ]Q171, col. 4(]63(ِفشر سفر املزامري ) 46
تفسريه يعين  . اخـدم يهوه والتزم بطريقه وهو سوف يعليك فترث األرض وسترى هالك األشرار            

 . احلكم على الشر، ومبختاره سوف يتمتع باملرياث احلقيقيمجاعة الفقراء الذين سيشهدون

 ]4Q 372(]64( يوسف ]منحول[أبوكريفون ) 47
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يف كل ذلك، ُسلّم يوسف إىل أيدي األجانب، الذين يستهلكون قوته ويكسرون كل عظامه حىت               
 ويا إهلي، ال    يا أيب "وقال،  .  القدير ليخلصه من أيديهم    الرب نداؤه   ىونادى فاستدع . وقـت وفاتـه   

فأنت لست حباجة ألي شعب أو      . تتخلّ عين يف أيدي الوثنيني، أنصفين، كيال ميوت الفقراء واملبتلون         
ألنك ختتار احلق ويف يدك ال يوجد عنف        . أصابع يف العامل   أي   اصبعك أكرب وأقوى من   . أي مساعدة 
 .وحنانك عظيم حنُّوك على كل الذين يناشدونك. على اإلطالق

 ]4Q88, col. ix(]65(املزامري  )48
ألنه يأيت فيقضي يف كل األمور، ليمحو فاعلي الشر عن األرض؛           . علّهم يسبحون باسم يهوه    . . 

 يتعامل مع   ًدا، وطلها لن يكون فاس    ]الندى[ طلها   يالسماوات سوف تعط  . أبناء الشر لن جيدوا راحة    
بكرومها . . لها لن تنقطع األشجار املثمرة      األرض سوف تعطي الثمرة يف فصلها، حماصي      . احلـدود 

 .الفقراء سيأكلون والذين خيافون يهوه متخمني. وينابيعها لن ختدع

 ]Q Hodayot, col. xiii. 12-201(]66(الترانيم ) 49
يف كربة نفسي، مسعت ندائي؛ عرفت صرخة أملي يف شكواي وخلصت روح اإلنسان البائس يف               

وأنت، يا إهلي، أطبقت أسناهنا كي ال متزق روح         . ساهنا مثل السيوف  عـرين األسود، اليت تشحذ ل     
ولتظهر . البائس والتعيس يفّ، فُسحب لساهنا مثل السيف إىل داخل الغمد، كي ال يهلك روح عبدك              

عظمـتك من خاليل أمام بين اإلنسان، عملت العجائب مع البائس فوضعته مثل الذهب يف البوتقة،                
األشرار األقوياء  . فضة املنقّاة يف فرن اجلواهري لكي ُيصفى سبع مرات        حتـت تـأثري الـنار مثل ال       

لكنك، يا إهلي، قد نقلت روحي إىل السكينة        . يسـتحثونين بتنكيلهم وطوال اليوم يسحقون روحي      
بوركت أيها يهوه، ألنك مل تتخلّ عن اليتيم، وال         . من بأس األسود  . . وخلّصـت روح البائس مثل      

 .ت بالتعيسفاستخف

50 ()4Q Hodayot, frags. 7, col. ii(]67[ 
حىت من دون    الذي جيترح األعاجيب، ألنه يرتل النفس املتغطرسة         الرباهتفوا وقولوا، عظيم هو     

ـًا م ابقـية، ويرفع البائس من التراب إىل علو أبدي، ويعلي قامته إىل السحب ويرعامه               مع األرباب ع
 .يف جممع اجلماعة

 ]4Q413, frag. 2, col. iii(]68(مل احلكيم الع) 51
على مرياث من اجملد منحك السلطان، فتلتمس       . مـن الـبؤس رفع رأسك وأجلسك بني النبالء        

أنا فقري وال ميكنين أن ألتمس املعرفة؛ احِن كتفيك         : فال تقل . اإذا كنت فقريً  . مشـيئته عـلى الدوام    
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استقِص لغز الوجود، تأمل كل     . فكارك بكثري من املعرفة   صفّي قلبك وامأل أ   . . لالنضـباط ويف كل     
كّرم أباك يف   . لإلنساناحللو  املر وما   عندئٍذ ستعرف ما    . مسارات احلقيقة وتفحص كل جذور الشر     

 ].ارتقاءاتك[فقرك وكّرم أمك يف خطواتك 
 

 ]4Q521, frag 2, col. ii(]69(القيامة املسيحانية ) 52
فتشجعوا، أنتم  . ات واألرض ستصغي إىل مسيحه وكل ما فيها لن حييد عن التعاليم املقدسة            السمو

إنّ يهوه  . ألن تقابلوا يهوه فيها، أنتم يا كل من تأملون يف قلوهبم          ! يـا مـن تنشدون يهوه يف خدمته       
 سـيالحظ األتقـياء وينادي العادلني باالسم وعلى البائسني سيضع روحه واملؤمنني سوف جيددهم             

ألنه يكّرم األتقياء على عرش املُلك األبدي، وحيرر املسجونني ومينح البصر للعميان، ويقّوم             . بقوتـه 
برمحته سيقضي ولن تؤجل مثرة األفعال اخلّيرة عن        . سوف أمتسك إىل األبد بالذين يأملون     . املنحرفني

ـًاأحد والرب سينجز األعاجيب اليت مل ختلق، متا        . جملروحني وسيحيي األموات   ا يسيشف.  مثلما قال  م
إىل اخلائفني ويعطي بسخاء للمحتاجني، ويقود املنفيني وُيغين        ] البشارة[سـيعلن األخـبار اجلـيدة       

 .اجلائعني

 ]4Q525(]70(نص احلكمة مع التسبيحات ) 53
بورك من يلتزمون بشرائعه وال يلتزمون      . بـورك من ينطق باحلقيقة بقلب طاهر وال يفتري بلسانه         

بورك الذين يبحثون عنها بأيٍد طاهرة      . بورك من ميلكوهنا وال جيربون طرق الطائشني      . طرق الضالة بال
بورك الرجل الذي حيرز احلكمة ويسري يف شريعة العلّي وينذر قلبه           . وال يـلحون عليها بقلب خؤون     

اوة أخطائه ويف   لطرائقها ويتقيد بانضباطها وجيد على الدوام متعة يف عقوباهتا وال يتخلى عنها يف قس             
وقت الكرب ال ينبذها وال ينساها يف أيام الرعب ويف كرب نفسه ال يعافها ألنه على الدوام يفكر هبا                   

ـًام. . ويضـعها نصـب عينيه كيال يسري على دروب الشر            ومع امللوك  . .  وبسببها يهجر قلبه     ع
 . . اإلخوة . . فوق ] سلطته[بصوجلانه . . ستجعله جيلس 

 ]4Q434, frag 1, col. i(]71(ركي يا روحي با) 54

مل . وتبارك امسه، ألنه خلص روح البائس     . باركي، يا روحي، يهوه ألجل كل أعاجيبه، إىل األبد        
فتح عينيه على املقهورين، ومسع صرخات اليتامى وأوىل االهتمام         . حيتقر احملتاجني ومل ينَس املقهورين    

على احملتاجني وفتح عيوهنم كي يروا سبله وفتح آذاهنم كي          بوافـر رمحـته، عطف      . إىل توسـالهتم  
يف أحزاهنم الكثرية مل    . حضن قلوهبم وخلصهم بنعمته وثبت أقدامهم على الطريق       . يسـمعوا تعاليمه  

 .يهجرهم ومل يسلمهم إىل أيدي القساة، وال حكم عليهم مع األشرار
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 ]4Q436, frag 1(]72(باركي يا روحي ) 55
وللنصر على الروح، لعزاء املقهورين يف نوبة كرهبم ويده سترفع          . . ية القلب الـ    املعـرفة لـتقو   

 .الساقطني لتجعلهم أواين املعرفة ولتعطي املعرفة إىل احلكماء وتزيد هداية املستقيمني

 العهد اجلديدمن أمثلة ) 5/ 1
31: 25؛  12-8: 23 ]73[ ؛34-33،  28-25: 20؛  5-1: 18؛  17-14: 13؛  6-4: 11؛  45-43،  12-3: 5: إجنيل مىت 

-46. 
 .27-21: 10 ]74[ ؛26-22: 8؛ 37-32: 7؛ 9-2: 4؛ 12-10: 2: إجنيل مرقس

11: 17؛  14-7: 14؛  37-29: 10؛  23-21: 7؛  27-20: 6؛  19-18: 4؛  6-5: 3؛  79-76،  55-46: 1: إجنيل لوقا 

 ]76[ .10-5، 2: 19؛ 17-9: 18؛ 8-2: 18 ]75[ ؛18-
 .39: 9؛ 12: 8؛ 37: 7: وحناإجنيل ي

 .21-14: 12: الرسالة إىل مؤمين رومة
 .12، 10-9، 6: 4؛ 16-15: 2: رسالة يعقوب

 .7-5: 5: رسالة بطرس األوىل
 .17: 22؛ 8-6، 4-1: 21؛ 17-16: 7: سفر الرؤيا
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 شهادات امللك الصاحل) 2

 وظائف ثيمية) 1 /2
De تكريس ذكرى 
Le شرعنة/ بيان شرعية 
Pa للسيد اإلهليًدا من اآلهلة أو بصفته عبًراإعالن امللك بوصفه خمتا  
Pi إعالن براءة أو تقوى أو فضيلة يف املنصب 
Su وصف شر مضى أو متّرد أو غضب اآلهلة 
Di ول للتغيريإقرار باملشاركة اإلهلية باعتبارها السبب األ 
Vi إعالن القّوة والنصر على الشدة أو املعاناة أو الشر أو األعداء 
Re إعكاس املصائر والسلطة على القدر 
Na  ِصيت[تأسيس اسم[ 
Bu بناء أو ترميم اهلياكل أو املدن 
Go  متعاٍل، مفاجىء] بشارة[أو اإلشارة إىل خرب جيد ] امليعاد[اكتمال الوقت 
Sha يوتويبإقامة سالم  

 إعادة صياغة النصوص) 2/ 2
 يقدم امللك نفسه بضمري الشخص      ]1[يف قصة القرن السابع قبل امليالد م عن سرغون أكاد القدمية،           ) 1

Na( ليقدم والدة سرغون بوصفها والدة بطل        )Le( النص إىل أسرته     رييش. )De(] املتكلم[األول  

لد يف السر ويوضع يف هنر الفرات يف سلة من األسل           يو. )Pa(؛ أبوه جمهول    )عذراء(أمه كاهنة   . )
)Su(     قذه عامل، يربيه    ني. ، يكون باهبا حمكم اإلغالق بالقار)Vi( .    كان عشيق عشتار وبستاين أبيها 
)Pi( . ـًاكان مل ( قهر اجلبال، تسلق املرتفعات وسار يف الوديان        .  على أكاد مدة أربع سنوات     ك

Re(     رات   ودار حول البحر ثالث م)Go/sha(         يستويل علي دملون ويصعد إىل الدير العظيم ،)Der (
 .)Na(يدعو امللوك الذين يأتون بعده ليفعلوا مثله . )Vi(ليدمر كازالو 

] الغائب[ املكتوب بصوت الشخص الثالث      ]Yahdun-Lim) (De(،]2/ليم-يهـدون (إنّ نقـش     ) 2
ُيوصف امللك حفاًرا   . )Pa(ألعلى ملاري   مكّرس لإلله مشش بصفته ملك السماء واألرض والسيد ا        

ـًا الُرقُم       ـًا األسوار وناصب إنه ملك جبار   . )Pi( لشعبه   ـًا، وممّون ]األلواح احلجرية [لألقنية، وباني
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يوصف امللك، الذي   . )Pa(يكتب رقيمه عندما استمع مشش إىل صالته        ) Na( وبطـل مشـهور     
( منذ أن بىن مشش ماري )Vi(بلغ البحر املتوسط     بأنه أول ملك ي    )Le(ليم  -ُيعـّرف بأنه ابن جيّيد    

Di( .         وأعلن سلطته   ] صيته[دخـل اجلـبال، خاض احلرب وصنع امسه)Na( .   وّحد املنطقة كلها
( وتآمروا ضده   ) قائمة(يف العام نفسه، متّرد ثالثة ملوك       . )sha( حتت حكمه، وفرض جزية دائمة      

Su( .      ّم بالدهم   هزمهم، ارتكب جمزرة، سوى مدهنم باألرض وض)Vi( .    رّمم ضفاف الفرات وبىن
حتل اللعنة  . )Di(يصلي ألجل حكم مستدمي وسعيد      . )Bu(لشمش ذا إنشاء مثايل     ] هيكالً [ًدامعب

 .)Na( ليم-على أي شخص يهمل اهليكل أو يوقف التقدمات أو ميحو اسم يهدون

، وصف بأنه كبري الكهنة، حمبوب      )De(ملتكلم   بضمري ا  ]3[يفتتح النقش املنسوب إىل أشوربانيبال الثاين      ) 3
يتبع أوامر اآلهلة   ) Na (، بطل )Le(نرياري  -نينورتا، ابن أدد  -، ابن توكوليت  )Pa(اآلهلـة وملك العامل     

إنه . )Pi (إنه راعي اجلميع، الذي ال خياف، والطوفان الذي ال ُيقاَوم         . )Pi (منافسمن دون   وهو لذلك   
ـًالقد فتح شخص  . )Re(البشر  ُيخضـع العصاة وحيكم كل       وراء دجلة إىل لبنان     كل البلدان من ما      ي

. )Di(وأشهر سلطته ) Na (مث إنّ آشور نفسه اختاره). ?Vi/ sha(ومـن منـبع هنر سبنات إىل أورارتو   
مث يصف بناء القصر، مبا يف ذلك املشاهد املرسومة لريوي مآثره           . )Pi (]ح؟[حبكمة ومعرفة حيكم كَلَه   

اخلاّصة به ذات   ) حديقة السعادة (يصف  . )Pi (وترسـيخه العبادة الصحيحة يف كَلَه     ) Na (لـية البطو
ـًااألشـجار الـنادرة من كل البلدان اليت سار فيها، مدر           ـًا قائمة من حوايل أربعني صن     ج . )sha (ف

أعاد . )Pa(رتا  أقام لنفسه متثاالً من الذهب ووضعه أمام نينو       . )Bu(نصـب اهلياكل وأقام املهرجانات      
؛ لذلك فهو يقتل    )Di(أمراه بالصيد   ) Pi( نينورتا وباليل اللذان حيبانه     . )Re(توطـني التالل املهجورة     

إنه يرتب قطعان احليوانات الربية ويضيف األرض       . )Na( كبرية من احليوانات     ًدابشـكل بطويل أعدا   
 .)sha(والناس إىل آشور 

يعرف هوية أسرحدون بأنه ملك الكون،      . )De(ري املتكلم املفرد     هو نقش بضم   ]4[نقش أسرحدون  ) 4
قبله كانت أيام شريرة وشقاقات     . )Pa(، عابد لنابو ومردوك     )Le( أخرى   بألقاله   و ،ملك آشور 
بابل غمرها الطوفان   . اآلهلـة، اليت تعرضت للنهب، غضبت، وخططت للشر       . )Su(ومتـردات   

ـًاُحدد سبعون عا  . )Su(وأُخـذ الشـعب إىل العبودية        ، لكن مردوك الرحيم    )Go( من األسى    م
استدعي أسرحدون من بني إخوته     . )Go( يف السنة احلادية عشرة      )Re(حرف القدر وأمر بالعودة     

ـ    ـًااألكـرب س يف البداية كان مثة إشارات     . )Pa(، ذبح خصومه وُعهد إليه حبكم آشور        ) Na (ن
، لكن رسائل الوحي شجعته     )Pi( حول التكليف وغلب نفسه      اًدكان مترد . )Go(واعدة  ] آيات[

أعاد اآلهلة إىل أمكنتها، حرر     . )Bu(عـلى إعـادة بـناء أسـوار بابل واستعادة هيكل إساغال             
فبعد .  يردد السردية الواردة أعاله    ]5[مثـة تنويع هلذا النقش    . )Re(املسـتعبدين مـن العـبودية       

، وأن )Go/ Pr(وإساغال وبابل إىل األبد ] نسله[ذرته االسـتعادة، يصـلي أسرحدون أن تبقى ب  
. شيخوخة ناضجة ] يبلغ[حىت  ) Pi(، وأن حيكم بالعدل     )sha( يكـون مـثل نبتة احلياة للشعب        

، وحكم أمون، وروح سعيدة وأن يكون       )sha(يصـلي لـربكات احلياة واخلصب لنفسه ولبالده         
إنه يتكلم عن   . )Vi(لك يد قاهرة ضد أعدائه      ، مبا يف ذ   )sha(مبقدوره أن يسري يف طريقه الساطع       

اليت تدون امسه، وعن تدوين املآثر اليت أجنزها وعن         كونه قد صنع الرقُم التذكارية ونقوش التأسيس،        
نقشه ويعلن أنّ مردوك    ] بالزيت[إنه يبارك كل من خيلفه من بني أبنائه ليقرأ وميسح           . )Na(أعماله  
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ـًا يتلف امسه والنقش يكون ملعومع ذلك، فإنّ من  . سـوف يسـمع صالته     خيتم النقش . )Na( ن
 ].إىل العرش[عام صعود أسرحدون، ملك آشور : بعبارة

ـًا، حاك )Pa(  ملردوك   ًدا بضمري املتكلم يقدمه عب    ]6[إن نقش نبوخذنّصر الثاين    ) 5 ـًا حكي م ، جيعل من   م
، الذي يسيطر عليه )Di(اخلشب من لبنان اإلله يطلب ). Pi/ Na( بـابل الـبلد األول يف العـامل    

إنه . )Na( دور نبوخذنّصر هو دور املخلص امللكي     . )Su(األجانـب واللصوص، فقد تشتت شعبه       
ـًاخيترق اجلبال ويشق طري   . )Vi(يبـيد العـدو وجيعل اجلميع سعداء         ـًا مستقي ق  لتحرير الناس،   م

ـًاُينصب مل). Go/ sha(ن ال يعكره شيء ، حيث يعيشون يف أما)Re(وإعادهتم إىل بيوهتم  ـًا أبدك  ي
)Na/ Go/ sha (  يـبارك مصـري الذين حيمون نقشه ويطالب باالسم) Na(  والعمر املديد، واخلصب

 .والساللة األبدية

 ويبدأ الكالم عن سنحاريب     )De( هو بصوت املتكلم املفرد      ]7[الـنقش األول مـن نقـوش نبونيد        ) 6
، تذكر )Re( وهدأ مردوك )Go(عندما حان الوقت . )Su(ابل وعن غضب مردوك     وجـرائمه ضد ب   

اإللـه هيكل إساغال وبابل، وجعل سنحاريب يقتل على يد ابنه، الذي كان قبلئٍذ قد دمر بابل بأمر                  
كان ملك  . )Su( إنّ املندائيني، قد دمروا هياكل آشور وبلدات مراكز عبادة أكاد           . )Di(مـردوك   

ـًبابل بري  ُجعل . )Re(أعاد ملك أكاد بناء اهلياكل واسترجع العبادات        . )Pi( وحزن بالقدر نفسه     ائ
ـًانبونيد مل إنه خليفة نبوخذنّصر ونريج . )Vi(سينال كل ما يتمناه ). Na/ Pa( عن طريق مردوك ك

ـًاحيكي نبونيد حل. )Le( إبيصر وهدفه هو تنفيذ مشيئتهما  Go(  دائم عرش: ، يتنبأ له بعمر مديد م

يسأل مردوك أن يسمح له أن حيكم سنوات  . )sha( سيسمعه فيه مردوك (sha/Na) وحكـم أبدي  )
يصف التحسينات، مبا يف ذلك     . يعد بأن يعتين باألماكن املقدسة    . طويلـة إذا كانت هذه هي رغبته      

 .)Bu(إعادة بناء اهليكل 

، يف حلم   )Go(، يعلن عن معجزة عظيمة      )De(د  ، املكتوب بضمري املتكلم املفر    ]8[نـص نبونيد الثاين    ) 7
، هو الذي مل يكن يسعى إىل املُلك )Na/ Le( يف العامل وحده، ًداكان ابنه وحي. )Pi(يدعوه إىل املُلك 

)Pi( .         اآلهلـة اختارته إلعادة بناء اهليكل يف حران)Bu(   كل البلدان « وأعطته« )Pa( .   بابل إنّ أهل
ـًاأكلوا بعضهم بع  . )Su(قد ارتكبوا الشر وأمثوا      والقـائمني على مدهنا    ، فأحدثوا املرض واجملاعة    ض

] التيه[سني جيرب نبونيد على ترك مدينته والتجوال        . )Di(واإلله سني أهلك القسم األعظم من البالد        
عشتار جعلت كل امللوك    . )Di(عّين سني آهلة ملراقبته     . (Go/su)يف الصـحراء ملـدة عشر سنوات        

(نرجال حطم أسلحة أعدائه األبديني يف جزيرة العرب ). Sha/ Di(املعادين يرسلون رسائل الصداقة 
sha/ Di/ Vi( وهم خيضعون لسيادة نبونيد، وجعل مشش قلوب الناس متيل إليه مرة أخرى ،)sha/Pa

، وهو يوم   )Tashritu(ر من تشريتو     يقع يف السابع عش    ]9[إنّ املـيعاد الـذي حدده اهلالل اإلهلي       ). 
ـًايكون فيه سني رؤو اآلهلة اليت فرت إىل . )Pi( له  ًداتتلى صالة تسبيح واعتراف بسني سي. )Go( ف

يبين هيكالً لسني   . )sha (تغيريمن دون   يكاىفء مؤيديه بسخاء ويعود إىل البيت       . )Re(بـابل عادت    
ـًاكلما خاض حر  . )Bu(ويسترجع اآلهلة    يوصي خليفته بأن   . )Pa(، كانت لتنفيذ أمر اهلالل اإلهلي       ب

 .يزور مزارات سني وجيد الدعم يف املعركة

 يبدأ بضمري املتكلم، مع مشكلة امللك السابق السيء، نبونيد، الذي أزال صور             ]10[نقش قورش،  ) 8
ـًااآلهلة عن عروشهم واستبدهلا بصور زائفة؛ استعمل طقو        ع الشعب حتت السخرة     خاطئة ووض  س
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ـًا . )Su(راحة مـن دون   يصبح الشعب ). Di/ Pa(اآلهلة تسحبه من املدينة وتترك هيكلها فارغ
يسمع مردوك شكواهم ويندم على غضبه،      . )Su(َنفَس اآلهلة   من دون   مـثل األمـوات األحياء      

ـًامبد  من  خيضع كالً ). Na/Pa( كله   ويسميه ليحكم العامل  ) Pi(جيد قورش الصاحل    . )Di( الرمحة   ي
يقدم اجلزء الثاين من النقش قورش بضمري املتكلم        . )Vi(جـويت ومـاندا للحكم العادل لقورش        

حيث . )Di(وجيعله يهاجم بابل    ) Na/Pa(مردوك صديقه   .  ويردد ثيمات اجلزء األول    )De(املفرد  
تهج سومر وأكاد حلكم قورش     تب. )Vi(يهزم نبونيد الشرير    . )sha (دون معركة من  يدخل جنوده   

)Go(      األموات  ] عامل[، الـذي يعيدهم من)Go/Re .(     قورش هو ملك العامل(Sha/De)   مثل أبيه ،
، )Pi (، وحيّسن اإلسكان  )sha (مينع الرعب، والسخرة  .  اآلهلة اذيـن حتـبهم   ل، ال )Le(وجـده   

ـًا عاك يعود الشعب  . )Na (يعترف اجلميع بسيادته ويقدمون اجلزية    . )Re( شـكوى الناس     سـ
 .)sha(واآلهلة من املنفى 

ـًا معل )De(] الشخص الثالث [ بصوت الغائب املفرد     ]11[)XerXes(نقـش حششتا     ) 9  أنّ أهورا   ن
مث يتكلم حششتا بصوت املتكلم املفرد       .)Pa(مـازدا قـد جعـل حششتا امللك العظيم الوحيد           

ـًابوصفه حاك ] الشخص األول [ (] دارا[إنه ابن داريوس    . )Na(كافة   ات على البلدان واللغ   م
Le( .                يف ظل أهورا مازدا هو ملك على ثالثني منطقة كبرية متتد من ميديا إىل كوش)Pa( .  مثة متّرد

)Su( .    مبساعدة أهورا مازدا)Di(        يعيد حششتا تثبيت مرتلة املتمردين كتابعني ،)Vi( .  بعض هؤالء
ح حششتا يدمر معابدهم، مينع اخلدمات ويعيد توجيه        إنّ إصال . )Su(كان قد عبد اآلهلة الشريرة      

إنّ ما متّ إجنازه بطريقة مسيئة، ُينجز       . )Re(كـل اخلدمات الدينّية إىل أهورا مازدا والنظام الكوين          
ـًاعلى اجلميع أن يعيشوا وف: يعلّم حششتا اجلمهور). Pa/ Re(اآلن بطريقة جيدة   لشريعة اإلله ق
ـًا يصلي حششتا طل.)Pi (وأن يعبدوه وحده  . للحماية من الشرب

 نقوش من األناضول) 3/ 2
 يرويها ابنه مورسيلي    ]Na(]12 (القصة الطويلة للمآثر الرجولية لسوبيلوليوما، امللك العظيم، البطل        ) 10

وقفت اآلهلة  . )Le(الذي واجه العدو كاكا     ) أيب(يشري املؤلف إىل سوبيلوليوما بأنه      . )De(الـثاين   
ـًا وكان ناج  )Pa( جانـبه    إىل ) Pi(يطالب سوبيلوليوما بشجاعة بأن ُيرسل إىل املعركة        . )Vi( ح

، ًدايستسلم العدو، الذي ُيفاق عد    . احلملة األوىل إىل بالد حيت    . )Su(بـدالً مـن األب املريض       
شا يكون اجلد يف حالة جيدة وينضم إىل األب ملهامجة ما         . )sha(ويذهـب إىل البيـت يف سـالم         

عندما ) sha( وميوت كل األعداء     )Su(حيصل متّرد   . )Pa( وتسبقه اآلهلة مرة أخرى      )Vi(وكّماال  
 .)Di(اآلهلة اليت تسري يف املقدمة ختلق النصر . )Vi(يتم إمخاده 

على سبيل . ، تتقدم القصة مع املقاومة املتكررة تقابلها ترديدات النجاح القريب)18(يف الشـذرة    
يرسل سوبيلوليوما قائد جيشه، الذي ُيباغت      . )Su(دات ال تستعاد    لّرد لكن الب  املـثال، حيصل مت   

عندما يرفض العدو القتال،    . )Vi( على جبل تيواتاّسا     ًرايفرض سوبيلوليوما حصا  . )Su(وُيهـزم   
يتحدى ملك  . )Vi(يتخـلى سوبيلوليوما عن احلصار ويطارد العدو، وهو يقاتل من بلدة إىل بلدة              

يسري . )Su(يتفشى الطاعون يف جيشه وبلدات كاشكا       . )Su(ن ملك ميتاين يهزأ منه      ميـتاين، لك  
ُتبتدع ). Sha/Na(اجلميع خيافون سوبيلوليوما    ). Di/Vi(اآلهلـة يف املقدمـة وميوت العدو باجلملة         
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. توسـعات أخـرى للقصة ضمن دورة من فصول الشتاء يف الوطن وفصول الربيع يف احلمالت               
لكن . )sha (كل البلدان تعقد السالم   . )Vi(ويعقدون السالم   ) Na (اء، خيافونه عـندما يراه األعد   

 مبساعدة  )Vi( ويهزمهم أبوه    )Su( على بلدته ُمرُمرجيا     ًراكركميش ال يعقد السالم ويفرض حصا     
فبعد أن مسعوا هبجوم سوبيلوليوما     . )Su(توّسع السردية أبعد من ذلك مبؤامرة مصرية        . )Di(اآلهلة  

. أحد أبناء سوبيلوليوما  تعرض أرملة حتتمس الزواج من      . )Na(أصبحوا خائفني   ] ؟[..أمقا  عـلى   
 على كركميش ملدة سبعة أيام      ًرايفرض سوبيلوليوما حصا  . )Su(يشك سوبيلوليوما بوجود مؤامرة     

(خياف من آهلة كركميش فيكرمهم      . (Go/Vi) »معركة رهيبة يف اليوم الثامن    «ويستويل عليها يف    
Pa(           وال يـأخذ اجلـزية إال من البلدة السفلى ،)Pi( .        بلغ عدد األسرى الذي ُجلبوا إىل القصر)

لدى دراسة العرض   . )sha( »أكثر من أن ُيعدوا   «، يف حني كان الذين أخذهم جنوده        اأسًري) 3330
Pi( ، كسابقة مالئمة ألجل إبرام معاهدة بني مصر وحيت        )لوح املعاهدة (املصري، يطالب امللك ب   

يؤلف سوبيلوليوما  . )Su(يفتـتح اللوح السابع من النقش خبرب مقتل ابن سوبيلوليوما زانانزا            . )
. )Vi(يف نغمة مرددة، يدمر بلدة، يقضي الليل ويتابع إىل البلدة التالية            ) Di(تساعده اآلهلة   . مرثية

تستمر القصة، . )Re(يت فيقبلهم كتوابع حل] سكاهنا[، يتذللون )مكان التكرب(يـأيت إىل تيموهاال،    
 .لكن شارة العنوان ختربنا أنّ النص ناقص

. )Vi( أخذ الغنائم من قربص      )De(  القصرية بلسان املفرد املتكلم      ]13[تروي سردية توذالّيا الرابع    ) 11
خيتم النص ببيان من سوبيلوليوما،     . هلم] توقف[توضع اخلربية يف قائمة بترتيب اآلهلة الذين تكرس         

، لكن سوبيلوليوما فعل ذلك، هو ابن توذالّيا وحفيد         )De(نا أنّ أبـاه مل يقم بنصب التمثال         خيـرب 
ـًالقد بىن مدف. )Pi(يعلن أنه قد نقش مآثر حقيقية . )Le(حتوشيلي   . ووضع التمثال فيهن

 تتكـلم سردية لسوبيلوليوما، املفصولة عن السردية السابقة بسطر مزدوج بصوت الشخص األول             ) 12
بإشارة . )Le(ويدرج ألقابه مع إشارات إىل أبيه وحده        ) Na(يعلن مرتلته البطولية    . )De(] املتكـلم [

القته السفن يف املعركة ثالث ]. ؟[. .  غـري مؤكـدة إىل أبـيه، يتكلم عن عبور البحر إىل أالشّيا              
 )Su(  األعداء   الشاطىء، هتامجه أعداد كبرية من     لدى وصوله إىل  . )Vi( مـرات، فهـزمها وحرقها      

بقـية السـردية مفقودة خيتم النص بترديد لفكرة أن أباه مل ينصب التمثال، لكن               . )Vi(فـيهزمهم   
ـًاسوبيلوليوما فعل ذلك، وبىن مدف     إنّ .  )Pi( ، مبا يف ذلك تسمية القرى ألجل دعمه       )De( ألجله   ن
 .غّير الترتيبات سيعاقبون أي شخص ي)Pa(اآلهلة الذين اعترفوا ُمبلك توذالّيا 

 نقوش من سورية) 4/ 2
عبد حدد،   ،)Le( ابن إيليميليمَّا « امللك بأنه    ]15[ لنقش إدرميي  )De(يعـّرف صـوت املفرد املتكلم        ) 13

تبدأ السردية بتقرير عن حدوث عمل عدواين يف حلب، يتسبب يف فرار             .)Pa( »وهـبات وعشتار  
(الذي ختطر بباله أفكار ال يقكر فيها أحد غريه          ) Na (رصغإدرمي هو األخ األ   . )Su(عائلته إىل إميار    

Na/Pi (         يذهـب إىل الصحراء وميضي الليل مع السوتيني)Suteans ()Su(.     ،يذهب إىل أرض كنعان
يسكن بني اخلافريو مدة سبع سنوات       .)Vi(زعيم بلدة أمّيا     )Le(حيث يصبح بسبب روابطه العائلية      

)Su(،     ة ويكتشف أن حدد التفت إليه     حيـث يدرس الطيور والعراف  )Go/Pa( .   بىن السفن، وأخذ
وجتلب آالالخ وثالثة مدن أخرى اهلبات      ) Na (تسمع بالده به  . عـلى متـنها اجلنود وارحتل مشاالً      



 
 

 

328

ـًاعلى مدى سبع سنوات كان باراتارنا، امللك احلوري، معاد         .)Vi(ويربم حلفاؤه معاهدة معه      Su( ي

 إدرمي هو ملك يف أالالخ    . )Le(التقليدية ألسرته   ] التابعة[املرتلة املقطعية   يكتب إدرمي إليه يعلن     . )
)sha( .    ـًاينتفض امللوك ضده مشاالً وميي يذهب إىل احلرب   . )Vi(فيضع إدرمي هناية للحرب      )Su( ن

ـًابغنيمة من حيت، يبين بي    . )Re(لقد فعل كما أراد     . )Vi(ويدمـر قائمـة من املدن املُقطعية احلتية           ت
ـًا، ويتقاسم املُلك مع إخوته وأبنائه وأصدقائه          ، ويسكن أولئك املّوطنني يف بالده يف       )sha(وعرشـ

. )Re(يعيد تأسيس العبادة الصحيحة ألسالفه   . )Re(بـيوت أفضل، وجيعل البدو يسكنون يف بيوت         
 من اآلهلة أن    يدعـو إدرمـي اآلهلة للعن من يسرقون أو يبدلون أو يزيلون التمثال أو نقشه ويطلب               

ـًاكنت مل «: عبارةعلى اخلد األمين للتمثال أضيفت      . تـبارك النساخ الذي كتبه     ـًا ملدة ثالثني عا  ك  م
(Go/sha) .دّونت إجنازايت )Na(  على التمثال)De( .يننويباركو] يقرأونه[ علّ الناس«. 

. )Le(] حّيا[وية الكاتب بأنه ابن هّيا       بتعريف هل  )De( بصوت املفرد املتكلم     ]16[يـبدأ نقش قلموا    ) 14
مع ذلك، فقد   . )Su(تـبدأ السردية يف األزمنة السابقة عندما كان املُشكابيم يعيشون كالكالب            

ـًاكان قلموا أ   ـًا وأ ب ـًا وأ م (يلي ذلك شكل خمتلف من نشيد اإلنسان البائس         . )Pi( للبعض   خ
Re(      م حيبونه    يبني أنّ قلموا حيمي املشكابيم وأهن(Sh) .      خيتم النص باللعنات والتمنيات بأن تعاقب

 ).Pal/Na(اآلهلة خلفاءه الذين يؤذون بالنقش أو ميحونه 

، عبد  )Na(  الذي يعّرف هوية أزاتيوادا بأنه مبارك      )De( بصوت املفرد املتكلم     ]17[يبدأ نقش أزاتيوادا   ) 15
إنه األب واألم للدانونيني، . )Le(يفوض املتكلم ملك الدانونيني   ) Awariku( أواريكو  . )Pa(لـبعل   

وكل ) السابقون(فاملتمردون  . )Di(ازدهار يف يومه    بنعمة بعل، حدث    . )Pi (الـذي ميـنحهم احلياة    
بسبب استقامته، أقام السالم مع     . )Pa( متّ إفناؤهم وجعل سيده حيكم على عرش أبيه          )Su(األشرار  

 إنه ُيخضع الشريرين : قدم شكالً من نشيد اإلنسان البائس و)Bu(بىن احلصون ). Vi/ Pi(كل ملك 
)Re/ sha(حيثما كان مثة انعدام لألمن فقد . ؛ يذلّ بالد الغرب القوية ويعيد توطني أهلها يف الشرق

Bu( يبين ويسمي مدينة أزاتيوادايا، ويقدم القرابني لبعل         )Pa(بتفويض من اآلهلة    . )Re(رسخ األمن   

. مل يف الربكات واالزدهار والعمر الطويل والقوة لكل ملك وباخلصب والتقوى          خيتم النقش باأل  . )
 .)Cu(عسى اآلهلة متحو ذاك امللك واململكة  )Na (إنّ أي شخص يزيل امسه أو بوابته

 بالتعريف هبويته بأنه ابن يهار بعل وحفيد        )De( بصوت املفرد املتكلم     ]18[يـبدأ نقـش يهاوملك     ) 16
ـًاته مل/، الذي نّصب)Le(أورميـيلك   ) Pi( نادى إىل الربة. )Na/ Pa(] جبيل[ بعالت بيبلوس ك

تطلب صالة . )Bu( وهيكالً لبعالت ـًابىن مذحب). sha/ Di( ومنحت السالم )Su(فسمعت صوته 
، ألنه مستقيم وأن متنحه     )Pr(من سيدة بيبلوس أن تطيل أيامه       ] الغائب[بصوت الشخص الثالث    

، لكن إذا   )Na(يأمر بأن حيمل أي عمل الحق على املذبح امسه          . )Pr(ام اآلهلة والشعب    احلظوة أم 
مـا أزال أّي شـخص امسه أو بدل األساس، فينبغي على بعالت أن جتعله هو وبذرته يتعفن أمام                   

 .اآلهلة

 /Na] (إله السماوات، ز م [ لقد رفعه بعل مشيم)De( بصوت املتكلم املفرد ]19[يبدأ نقش زكور ) 17

Pa( ـًا، الـذي وقف إىل جانبه وجعله مل حدد من آرام مع -تآمر ضده بار. )Na/ Pa( هلازراح ك
ـًاسـبعني مل  ، قائالً )Di/ Pa(صلّى لبعل مشيم الذي أجابه . )Su( على هازراح ًرا وفرضوا حصاك

بىن . راح ودفاعاهتا بىن هاز . )Di(بعل سيخلصه   . )Pi (من خالل عرافيه وكهنته أن عليه أال خياف       
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خيتم النقش بصالة لكي    ) Na( ودّون إجنازاته على هذا النصب التذكاري        )Pu(املـزارات املقدسة    
 .أو يزيل النصب التذكاري) Na (تلعن اآلهلة كل من ميحو أعماله

(عدي   الذي يعّرف بانامّوا بأنه ابن قاريل، ملك يُ        )De( بصوت املفرد املتكلم     ]20[يـبدأ نقش حددَ    ) 18
Le(         مقامي األبدي « الـذي نصب هذا التمثال حلدد يف« )Pa(  دعمته اآلهلة ومنحته   . ؛ أي، قربه

أعاد للبالد اخلصب   . )Pi(من اآلهلة، كان ُيلّبى      فكـل ما كان يباشر به أو يطلبه          )Di(السـلطان   
 ًرازدهكان شعب يعدي م). su/ vi(حكم على عرش أبيه وأهنى احلرب واالفتراء . )Re(واالزدهار 

)sha( .   البلدات والقرى   ] باناموا[بـىن )Bu( .       قدم القرابني إىل اآلهلة فّسروا به)Pa( .  يصلي أن
ـًايصلي أي . )Pr(حيـافظ كل من خيلفه من أبنائه على ذكرياته مع اآلهلة             ، )Na (ر امسه كذ أن يت  ض

ه بأي عمل بعنف وأال ُيقتل      خيتم بالتمين بأال يقوم َخلَف    . أو يرفضـه حدد ويصيبه باألرق والرعب      
ـًامث يقدم خطا. أحد  .)Pi( حول اخليانة ب

ـًا معرّ )De( بصوت املفرد املتكلم     ]21[يـبدأ نقش باناموا    )19  التمثال بأنه متثال أقامه بار ركيب ألجل        ف
ذي كان  من اهلالك ال)Pa/ Di(إنّ آهلة يعدي قد خلصت باناموا . )De/ Le(أبيه باناموا، ملك يعدي 

. )Su(يعلن اجلزء املتأذي من النقش أنّ أباه برسور قد اغتيل مع إخوته السبعني              . )Su(يف بيـت أبيه     
 من  ًدامأل مغتصب العرش السجون وجعل اخلرائب أكثر عد       . )Vi(ركـب بانـاموا عـربة وهرب        

، الذي  )Pi( آشور   جيلب باناموا هبة إىل ملك    . )Su(إنّ مقاومة باناموا تسبب الغرور      . )Su(البلدات  
ـًاجيعـل باناموا مل     من  ًرا، ويقدم شكالً خمتص   )Vi( »يقتل حجر اهلالك  «مثّ  . )Pa( على بيت أبيه     ك

ـًاوكان حمتر  )Pi(لقد رتب احلكم الصحيح     . )Re() نشيد اإلنسان البائس  ( كان . )Na( بني امللوك    م
ـ  ـًاغن ـًا وحكـي  ي ـ  م ـًا ووف ـًاشت يعدي أي  لقد عاش هو وعا   . ي كان إىل جانب امللك    . )sha( ض

. )Re(وهّجر شعب الشرق إىل الغرب واستفاد أكثر من كل اآلخرين           ) Na(اآلشـوري يف احلرب     
، مع أقاربه وكل املعسكر اآلشوري وجلب جثته        )Na(الذي بكاه   ) Pi(مـات يف خدمة ملك آشور       

أن تغالت بلصر، بسبب وفاء أبيه، تسبب       يف ملحق، يعلن بار راكيب      . )Vi(مـن دمشق إىل آشور      
ـًاخيتم النقش، سائالً أن تبدي اآلهلة له عط. )Pa(يف أن جيلس على عرش أبيه   .ف

، ببيان أنه ابن باناموا، ملك مسعال، خادم        )De( بصوت املفرد املتكلم     ]22[راكيب-يـبدأ نقـش بار     ) 20
وكان مع   )sha( لقد ازدهرت البالد  . )Le( الذي منحه العرش، بسبب وفائه       )Pa(تغـالت بلصـر     

لقد سيطر على بيت أبيه     . )Na(، إىل جانب امللوك األقوياء، األغنياء       )Pi(امللك اآلشوري يف احلرب     
 .)Bu(خيتم النص باإلشارة إىل بناء قصره . )Pi(وجعله أفضل من بيت امللوك األقوياء 

، ملك  ]؟[ بأنه ابن وخلف كموش      )De( امللك   ، بصوت املفرد املتكلم،   ]23[يعـّرف نقـش ميشـع      )21
ـًاموآب، الذي حكم مدة ثالثني عا Bu( إنه منصوب يف مزار مقدس مكّرس لكموش ). Go/ Le (م

، قد اضطهد موآب إسرءيليروي ميشع أن ُعمري، ملك . )De/ Pa( ألنـه خلّصه من كل أعدائه  )
ـًاطويـالً ألن كمـوش كان غاض       مع ذلك، فإن ميشع    . )Su(شدد هذا االضطهاد    خلفه  . )Su( ب

ـًا كل إسرءيلانتصر وأهلك    : عاش ُعمري يف مادبا يف زمنه ونصف زمن ابنه        : ُتردد السردية . )Vi( ي
ـًاأربعـني عا  يبين ميشع بعل ). Re/ Pa/ sha(، لكن كموش عاش هناك يف زمن ميشع ]24[(Go/su) م

ـًان اجلاديون سكا  كا. )Bu(ميون وكريات حاييم     Su( املدينة   إسرءيل أصليني لعطاروت وبىن ملك      ن

ـًا ونذَر السكان قربا)Vi(اسـتوىل ميشع على املدينة  . ) إىل ) ؟(أعاد آريل . (Pa/ Pi) إىل كموش ن
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أمر كموش ميشع بأن يأخذ نبو من . )Re(ووطّن هناك شعب شارون ومهاريث ) Re/ Bu(كمـوش  
 وقتل الشعب   )Vi(، واستوىل على املدينة     )Go(سار ليالً وقاتل من الفجر إىل الظهر        . )Di( لإسـرءي 
(يهوه وأحضره إىل أمام كموش ] ؟[أخذ من هناك ). Go/ Pa/ Pi(كموش - ألجـل عشتار (7000)

Re/ Bu .(  قد بين حياز وأقام هناك إسرءيلكـان ملك  )Su/ Pa ( لكن كموش ساقه أمام ميشع)Di( 
. )Bu( بىن كرشوح وأروير والطريق يف األرنون        )Vi( استوىل ميشع على البلدة      )Go(مبـئيت رجـل     

ـًاأعاد بناء بيت باموت وبزر اللذين كانا خرا كانت كل ديبان خاضعة له وهو ملك على  . )Re(  ب
. )Su( حتتلها يلإسرءُشنت محلة ضد هورونائيم، اليت، على ما يبدو، كانت ). Go/ sha(مـئة بلـدة   

 وعاد كموش إىل    )Vi(جرى االستيالء على البلدة     . )Di(ضد املدينة   ] يف محلة [أرسل كموش ميشع    
 .خامتة النص مفقودة. )Pa( املدينة 
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 اهلوامش

 )11ص  (مقدمة الطبعة العربية
1.  See ”La guerre santa al centro della teologica biblica, ‘shalom’ e la purificazione de Gerusalemme,” Studi 

Storici 3 (2002), 663-692. For an Arabic translation of this paper see my article: “Holy War at the Center of 
Biblical Theology: Shalom and the Cleansing of Jerusalem”, Jerusalem in ancient History and Tradition 
(London and New York: T&T Clark Intl., 2003; Arabic translation: Beirut: Center for Arab Unity Studies, 
2003). 

 )13ص  (مقدمة
1.  Th. L. Thompson, The Bible in History: How Writers Create a Past (London: Cape, 1999); Thompson, The 

Mythic Past: Biblical Archaeology and the Myth of Israel (New York: Basic, 1999), xv-xvi. Thompson, 
“Historiography in the Pentateuch: Twenty-Five Years After Historicity”, Scandinavian Journal For the Old 
Testament 13. no. 2(1999): 258. ( التوراة والتاريخ،   : املاضي اخلرايف :  إىل العربية عن دار قدمس حتت عنوان       ـًاالكتاب مترمج  صدر[

)].2003، 2001( ؛ عدنان حسن:ترمجة  

2.  L. L. Grabbe, Can aHistory of Israel Be Written? European Seminar on Historical Methodology 1 (Sheffield: 
SAP, 1997); Th. L. Thompson, “Can a History of Ancient Jerusalem and Pabestine Be Written?” in 
Jerusalem in Ancient History and Tradition (London: T&T Clark, 2003), 1-15. 

3.  Here one might consider two important recent works: N. Silberman and I. Finkelstein, The Bible Unearthed: 
Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts (NewYork: Free Press, 
2001); and M. Liverani, Oltre La Bibbia: Storia antica di Israele (Rome: Laterza, 2003), which will appear in 
English [and Arabic, Cadmus]. For a short view of the problems of writing history, see N. P. Lemche, 
Prelude to Israel’s Past: Background and Beginnings of Israelite History and Identity (Peabody, Mass: 
Hendrickson, 1998); Lemche, The Israelites in History and Tradition (Louisville: Westminster, 1998). 

4.  Biblical citations usually use the Revised Standard Version (1946) of the Jerusalem Bible (Jerusalem: 
Koren, 1992), both slightly adjusted to fit better the Hebrew, Aramaic or Greek. Occasionally the 
translations are my own.  

 ).ع ح(اعتمدنا يف االقتباسات العربّية الترمجة العربّية الصادرة عن دار الكتاب املقدس يف العامل العريب 
5. I. Hjelm, The Samaritans and Early Judaism A Literary Analysis (She ffield: SAP, 2000);Hjelm, Jerusalem’s 

Rise to Sovereignty: Zion and Gerizim in Competition (London:T&T CLARK international, 2004). 

 )21ص  (أرخنة شخص يسوع، املسيح) 1/ 1
1.  For a summery of the current debate, we have now some excellent discussions in German, specially G. 

Theissen und A.MERZ, Der historiche Jesus: Ein Lehrbuch (GöTTINGEN, 1996) and J.Schröter and R. 
Brucker, eds. Der historische Jesus: Tendenzen und Perspektiven der gegenwärtigen Forschung, BZNW 114 
(Berlin: De Gruyter, 2002); in Danish T. Engberg-Pedersen, ed. Den historische Jesus og hans Betydning 
(Copenhagen, 1998) is recommended. In English, the bibliographz is large and often stridentlz tendentious. 
J.P.Meier, A Marginal Jew: Rethinking in Historical Jesus, 3 vols., Anchor Bible Reference Libarary (New 
York: Double day, 1991) is an easly accessable introduction. Briefer, but hardly superficial is the discussion 
in B.D. Ehrman, Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millenium (Cambridg: Oxford University Press, 
1999). 
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2.  A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesus Forschung 2nd. ed. (Tübingen: Mohr-Siebeck, 1913; the Quest 
For the Historical Jesus, 1910). 

3.  J.G. Eichhorn, Einleitung in das Alte Testament, 3 vols. (Göttingen, 1780-1783; Introduction to the study of 
the Old Testament, 1888); Eichhorn, Einleitung in das Neue Testament, 2 vols. (Göttingen, 1804-1827). 

4.  W.M.L.de Wette, A Critical and Historical Introduction to the Canonical Scriptures of the Old Testament 
(1817; Eng. Trans. With notes by T.Paker, 1843), pp. 38-39. De Wette’s understanding of the myth found in 
modern restatement in R. Otto, The Idea Of The Holy (1951). 

5.  Two Studies are most important: D. F. Straus, Das Leben Jesus Kritisch bearbeitet, 2 vol. (1835-1836; Life 
of Jesus, 1906); and Straus, The Christ of Faith and the Jesus of History: Acritique of Schleiermacher’s Life 
of Jesus(1864; Philadelphia: Fortress, 1977). 

6.  L.Feuerbach, Das Wesen des Christentums (1841; the Essence of Christianity, 1854). 
7.  J.Weiss, Jesus proclamation of the Kingdom of God (1892; Philadelphia: Fortress, 1971). 
8.  W.Wrede, Das Messiasgebeimnis in den Evangelien: Zugleich ein Beitrag Zum Verständnis des 

Markusevan- geliums (1901; The Messianic Secret in the Gosples, 1971). 
9.  B.D.Ehrman, Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millenium (Cambridge: Oxford University Press, 

1999). 

 .›االستشراق‹إنين أستعمل هذا املصطلح مبفهوم إدوارد سعيد يف كتابه ) 10
11.  For a Fine discussion of the nature and function of Q in New Testament scholarship, see J. S. Kloppenborg 

Verbin, Excavating Q: The History and setting of the Sayings Gospel (Edinburgh: T&T Clark, 2000). 
12.  This theory was first proposed by James Robinson, “Logoi sophon’: on the Gattung of Q,” in J.Robinson 

and H.Koester, Trajectories through Early Christianity (Philadelphia: Fortress: 1971), 71-113; see also 
H.Koester, “Apocryphal and Canonical Gospels,” Harvard Theological Review 73-(1980): 105-130. 

على كٍل، إنّ   . ربط روبنسون املصدر بإجنيل توما كمثال على اجملموعات املبكرة من أدب احلكمة، كما يف األدب املصري                ) 13
ـًاطروحة روبنسون، َنَسَب جمموعات احلكمة هذه إىل األدب اإلغريقي أي          نقدي أل  تقـومي كلوبنـربغ، يف     ـًا، خصو ض  ص

املصدر ) أقدم مستويات (تابع جمادلته بأن    .  هبا بضع جمموعات من األقوال يف املصدر       اهللنستية اليت ماهى  ) دالئـل اإلرشاد  (
هو إنّ الكتاب اآليت ذكره     . القيامّية] احلساب[كانـت أقـوال حكمـة، مل تنتظم إال يف وقت الحق حول ثيمة القضاء                

 J.Kloppenborg. The Formation Of Q: Trajectories in Ancient Wisdom  ‹دراسـات يف العصـور القدميـة واملسـيحية    

Collections, (Fortress: Philadelphia) 1987‹ ،› Kloppenborg, Q Parallels: synopsis, Critical Notes and Concordance 

(Sonoma. Calif: Polebridge, 1988)‹. 

شر طبعة مزودة باحلواشي من املصدر كما       من بني املشاريع الكثرية حللقة البحث هذه املتصلة بالبحث يف يسوع التارخيي ن             ) 14
ـًالو كانت ن  .›Kloppenborg, Excavating Q‹ انظر . ًدا موجوص

15. R-W. Funk and R.W.Hoover, Five Gospels, one Jesus: what did Jesus Really say? (Sonoma, Calif: 
polebridge, 1992). 

16.  For a discussion of the debates of the seminar with the publication of the proposed text of Q, see the 
multivolume summery od commentaries and discussions in J.M. Robinson, P.Hoffmann, and J. S. 
Kloppenborg, Documenta Q: Reconstructions of Q through Two Centuries of Gospel Research: Excerpted, 
sorted, and Evaluated (Leuven: peeters, 1996). 

17.  Ehrman, Jesus, chap. 7. 
18.  M. Borg, Conflict, Holiness, and Politics in the Teachings of Jesus, Studies in the Bible and Early 

Christianity 5 (Toronto: Mellen, 1984). 
19.  M. Borg, “A Temperate Case For a Non-Eschatological Jesus,” Forum 2 (1986): 81-102. 
20  R. A. Horsley, Jesus and the spiral of violence: popular Jewish Resistance in Roman Palestine (San 

Fransisco: Harper & Row, 1987; Horsley, Sociology and the Jesus Movement (New York: Crossroad, 1989); 
and Horsley, With J.S.Hanson,Bandits, Prophets, and Messiahs: popular Movements in the Time of Jesus 
(New York: sea bury, 1985).21. the writings of E. J. Hobsbawm, specially Primitive Rebels (New York: 
Norton, 1965); Hobsbawm, Bandits (New York: Delacorte, 1969); and E.R. Wolf, Peasants (Englewood 
Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1966). 

22.  the bibliography is large, but the pioneering studies in biblical scholarship include G. Theissen, The Miracle 
stories of the Early Christian Tradition (1972; Philadelphia: Fortress, 1983);Theissen, Sociology of Early 
Christianity (Philadelphia, Fortress, 1978); and N.K.Gottwald The Tribes of Yahweh, A Sociology of the 
Religion of Liberated Israel, 1250-1050 B.C.E (New York: MaryKnoll. 1979); Gottwald, The Politics of 
Ancient Israel (Louisville: Westminster, 2001). 

23.  The problems of such harmonized reconstructions are quite common ib biblical studies . a thorough criticism 
of these methods can be found in Th. L. Thompson, The Historicity of the Patriarchal Narrative: The Quest 
For the Historical Abraham, 3rd ed.(Berlin: De Gruyter, 1974). 
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24.  Horsley, Bandits,48-87; J. D. Crossan The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant 
(Edinburgh: T&T Clark, 1991), 137-206. 

25.  See especially the critique of M. D.Goulder, Midrash and Lection in Matthew (London: SPCK, 1974). 

ناخت املنتصر ألبيدوس، ألجل    -أمينيموبت ابن كا  (ُتنسب إىل العّراف املصري،     . توصف جمموعة أمينيموبت بأهنا تعاليم احلياة      ) 26
 ,J. B. Prichard, Ancient Near Eastern Texts Related to the old Testament ‹لالطالع على النص انظر ). حورم ماخريو. . ابنه 

ANET (Princeton: Princeton University press 1969), 421-425‹. 
27. ANET, 421. 
28.  Besides The Historical Jesus mentioned above, one should also consult J. D. Crossan, Sayings Parallels: A 

Workbook for the Jesus Tradition (Philadelphia: Fortress, 1986). 
29.  B. Mack, A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins (philadelphia: Fortress, 1988); Mack, The Lost 

Gospel: The Book of Q and Christian Origins (San Francisco: Harper, 1993). 
30.  J. D. Crossan, The Historical Jesus:The Life Of a Mediterranean Jewish Peasant (Edingburgh: T&T Clark, 

1991), 227. 

Crossan, Historical Jesus, 227-8‹يف ) apocalyptic/ قيامي(يناقش كُرسان التغري امللحوظ واملشوش للمعىن املعطى للمصطلح  ) 31

‹. 
32.  H. Koester, Introduction to the New Testament (Philadelphia: Fortress, 1982), 2:121-122, on 1 Corinthians 

7; S.Davies, The Gospel of Thomas and Christian Wisdom (New York; Seabury, 1983),83; and 
Kloppenborg, Formation of Q, 244-245. 

33.  For a discussion of on the segmented nature of biblical literature, see Th. L. Thompson, "4Q testimonia and 
Bible Composition: A Copenhagen Lego,Hypothesis in Qumran Between the old and New Testaments, ed. 
F.Cryer and Th. L. Thompson, Copenhagen International Seminar 6 (sheffield: SAP, 1998), 261-276. 

34.  In this, Crossan, Historical Jesus, 238-239 Follows Marcus Borg, "A Temperate Case For a Non-Escha to 
logical Jesus," Forum 2 (1986): 81-102. 

35.  Crossan, Historical Jesus, 239-240, referring to the visions of Daniel in chapters 7-9 and 10-12 and to Enoch 
46:1-4, an understanding that Mogens Müller disputed in M. Müller. Der Ausdruck "Menschensohn" in den 
Evavngelien (Leiden: Brill, 1984). 

36.  A related effort with the writings of Paul has been developed by T. Engberg-Petersen, Paul and the Stoics 
(Louisville: Westminster, 2000), esp)m esp. 33-44. 

37.  Mack, Lost Gospel, 237-243. 
38.  Mack, Lost Gospel, 219. 
39.  A. Clarke Wire, Holy Lives, Holy Deaths: A Close Hearing of Early Jewish storytellers (Atlanta: SBL, 

2001). 
40. M. Parry and A.Lord, Serbo-Croatian Heroic Songs, 2 vols. (Cambridge: Harvard University Press, 1960); 

A. Lord, The Singer of Tales (Cambridge: Harvard University Press, 1960); F.M. Foley, The Theory of oral 
Composition (Bloomington: Indiana University Press, 1988); Foley, The Singer of Tales in Performance 
(Bloomington: Indiana University Press, 1955); also the study of oral Forms by A.Jolles, Einfache Formen 
(Halle: Niemeyer, 1929); D.E.Bynum, Daemun in the wood: Astudy of oral Narrative Patterns (Cambridge: 
Harvard University Press, 1978); A.Dundes, “Text, Texture, and Context”, Southern Folklore Quarterly 
20(1965): 251-261; D. Ben-Amos, “Narrative Forms in the Haggadah Ph-D diss., Indiana University 1967; 
Ben-Amos, Folklore in Context: Essays (New Delhi, 1982). 

41. Clark Wire, Holy Lives, 10-11. 
42.  Clark Wire, Holy Lives, 6. 
43.  D.Gunn, The story of King David (Sheffield: SAP, 1978); Gunn, The Fate of King Saul (Sheffield: SAP, 

1980); D.Irvin, Mytharion: The Comparison of Tales From the old Testament and Ancient Near East 
(Newkirchen, 1978); Th. L. Thompson and D.Irvin, “The Joseph and Moses Narratives”, in Israelite and 
Judaean History, ed.J Hayes and J-M. Miller (Philadelphia: Westminster 1977), 147-212; Th. L. Thompson; 
“A New Attempt to Date the Patriarchal Narratives,” Journal of the American Oriental Society 98 (1978): 
76-84. 

44.  Clarke Wire, Holy Lives, 84-85. 
45.  For a discussion of these tales and their theological function see Th. L. Thompson, The Bible in History: 

How Writers Create a Past (London: Cape, 1999); Thompson, The Mythic Past: Bibbical Archeology and 
the Myth of Israel (New York: Basic, 1999), 337-352 

46.  N. Wyatt, “Arms and the King”, Und Moses Schrieb dieses Lied auf (NeuKirden, 1998), 833-881; Wyatt, 
“The Mythic Mind’, Scandinavian Journal For the old Testament 15 (2001): 3-56; Th. L. Thompson, 
“Kingship and the Wrath of God: or Teaching Humility,” Revue biblique 109 (2002): 161-196. 

47.  ANET, 589-601. 
48.  G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature (Oxford: Clarendon, 1960), 21-56; ANET, 589-601. 
49.  ANET, 601-604. 
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50.  ANET, 426-27. 
51.  ANET, 427-430. 

ـًا قوامـارس كـل مـن األمـثال اجملمعة وشخصية سنحاريب تأثريً     ) 52  ‹انظر . حية املبكرةي يف أدب احلكمة يف العصور املسي
A.Harrak, "Tales About Sennacherib," in The World of the Arameans, ed.P.M.Michele Daviau (Sheffield: 

SAP, 2001), 168-189‹. 
53.  ANET, 410. 
54.  W. Anderson, Kaiser und Abt: Die Geschichte eines Schwanks, Folklore Fellows Communications 42 

(Helsinki, 1923). 
55.  S. Thompson, Motif Index of Folk Literature, 6 vols. (Bloomington: Indiana University Press, 1955-1958). 
56.  Th. L. Thompson, "4 Q Testimonia and Bible composition:A Copenhagen Lego Hypothesis", in Qumran 

Between the old and New Testaments, ed F.C.Cryer and Th.L. Thompson (SAP: Sheffield, 1998), 261-276. 

 )57ص  (شخصية النيب) 2/ 1
1.  For example, E. P. Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985); Sanders, The Historical Figure 

of Jesus (London: Penguin, 1993); B. Ehrmann, The New Testament: A Historical(Introduction to the Early 
Christian Writings (New York: Oxford University Press, 1997); Ehrman, Jesus: Apocalyptic prophet of the 
New Millenium (New York: Oxford University Press, 1999). 

2.  Ehrmann, Jesus, 33. 

ـًاخصو ) 3  Sanders, Historical Figure ‹؛ انظر )5-3: 3وحنا ي( يف مقابل االستعمال الوحيد ملوتيف امللكوت يف إجنيل يوحنا ص

Of Jesus, 68-70‹. 

ـًا بشكل خاص يف مناقشة بارت إرمان املمتعة من نواح                   ) 4  أخرى  مـثل هـذا التناقض مع السياقات التارخيية يكون مشوش
 .›Bart Ehrman, Jesus‹للشخصيات القيامّية اليت تنتظر هناية الزمن، وذلك يف كتابه 

5.  J. Taylor, "The coming of Eliah, Mt 17, 10-13 and Mark 9, 11-13: Th Development of the Texts" Revue 
biblique 98 (1991): 107-119. 

6.  So M. Müller, Kommentar til Mattaeusevangeliet, 383-385, and most commentaries. 
7.  For birth stories in the Bible, see Th. L. Thompson, The Bible in History: How Writers Create a past 

(London: Cape, 1999); Thompson, The Mythic past: Biblical Archaeology and the Myth Of Israel (New 
York: Basic, 1999), 323-371, esp. 350-2. For this themes’s earlier ancient Near Eastern context, see Th. L. 
Thompson and D. Irvin, "The Joseph and Moses Narratives" in Israelite and Judaean History,ed.J.H.Hayes 
and J.M.Miller (Philadelphia: Westminster, 1977), 149-212 esp. 181-209.; for further comparisons of this 
theme, see A. Clark Wire, Holy Lives, Holy Deaths: A Close Hearing of Early Jewish Story tellers, studies 
in Biblical Literature 1(Atlanta: SBLM 2002), 25-101; R.Laurentin, Les evangiles de L' enfance du Christ; 
Verite de Noël au-dela des mythes ((Paris, 1982); R.E.Brown, The Birth of the Messiah: A Commentary on 
the Infancy Narratives in Mathew and Luke (Garden City, N.Y: Doubleday, 1993); R.A. Horsley, The 
Liberation of Christmas: The Infancy Narratives in Social Context (New York: Crossroad, 1993); and O. 
Daviden, Christi Fodsel: Tekster og tolkingerar to tusind (Hoved land: Hojberg, 2000) 

8.  Thompson, Bible in History, 352-374. 
9.  Thompson, “How Yahweh Became God: Exodus 3 and 6 and the Center of the Pentaeueh”, Jot 8 (1994); 

Thompson, “Form the Mouth of Babes, Strenght: Psalm 8 and the Book of Isaiah,” JSOT 16 (2002): 226-
245. 

10.  O. L. Loretz, Ugarit und die Bibel (Darmstadt,1990), 163-164. 
11.  On chain narratives and their patterned introductions, see Th. L. Thompson. The Origin Tradition of Ancient 

Israel (Sheffield: SAP, 1987), 155-189. 

األمهـية الدائمـة هلذه القصة يف عامل اليهودية القدمية ميكن تتبعها يف اللوحات التوضيحية على جدران الكنيس القدمي يف                     ) 12
الـيت يسلط فيها الضوء على قصة املرأة واالبن الذي أحياه إيليا من بني األموات يف موتيف  ) Dura Europos/ الصـاحلة (

 . اجلديدإسرءيلسيح بوصفه العذراء والطفل وتقرن مع مشهد بعث امل
13.  see the discussion on the “designated outsiders” in G. Jackson, “Have Mercly on Me”,Copenhagen 

International Seminar 10 (sheffield: Sheffield Academic Press, 2002), 61-70. 
14.  ANET, Tablet VI. 68-70. 
15.  For more on this theme, see Hjelm, Jerusalem’s Rise to sovereignty: Zion and Gerizim in Competition 

(London: T and T Clark International, 2004), 276. 284. 
16.  See I. Hjelm, The Samaritans and Early Judaism: A Literary Analysis (Sheffield: SAP, 2000), 125. 
17.  Thompson, Bible in Historty, 317-322. 
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18.  See, on the issue of supersessionism in early Judaism, Hjelm, The Samaritans and Early Judaism, 120-123; 
Hjelm Jerusalem’s Rise to soveignty. 

19.  This discussion of Isaiah’s children and the Assyrians follows Hjelm Jerusalem’s Rise to Soveignty. 

ـًاضم(ة تنسب إىل اللوايت يلدن بال أمل        رافياملعاين اإلضافية اخل   ) 20 ؛ 11-7: 66 وصراحة يف سفر إشعيا      19: 1 يف سفر اخلروج     ن
 ).3: 37، إشعيا 18-17: 20التكوين (، كما تنسب إىل اللوايت تكون والداهتن معاقة )16: 3انظر التكوين 

21.  On the trait of the Abraham stories, see Th. L. Thompson, The Origin Tradition of Ancient Israel (Sheffield 
Academic Press, 1987), 158-160. 

 )113ص  (األبناء وامللكوت) 3/ 1
1.  Crossan, Historical Jesus, 265-271. 
2.  For a very different view, see A. Wire, “The structure of the Gospel Meracle stories”, Semeia 11 (1978): 83-

113. 
3.  See Crossan, Historical Jesus, 310-313; however, Crossan interests himself in a possible chain of tales prior 

to Mark’s use of the stories. See also R. T. Fortna, The Gospel of Signs: A Reconstruction of the Narrative 
Sources Underlying the Fourth Gospel (Cambridge University press, 1970); P.Achtmeier, Toward the 
Isolation of Pre-Markan Miracle Catenae”, Journal of Biblical Literature 89 (1970); 263-291; Achtmeier, 
“The Origin and Function of the pre-Markan Miracle Catenae; Journal of Biblical Literature 91 (1972): 198-
221, tries to reconstruct a collection of miracle stories existing prior to Mark’s gospel; B. L. Mack, Mark and 
Christian Origin: A Myth of Innocence (Philadelphia: Fortress, 1988), 216-223. 

ـًا، وحدة كبرية من اجليش الروماين، خيلق تواز       )legion/ الفيلق(سؤال العفريت عن امسه،      ) 4 األجانب :  بني رموز النجاسة   ن
 .والقبور واخلنازير

5.  Hjelm Jerusalem’s Rise to soveignt, 221-230. 
6.  Crossan, Historical Jesus XXVII-XXXIV. 
7.  Crossan, Historical Jesus XXXIII. 

-120، 120-80، 80-66، 60-30:  أقواله يف أربع طبقات كرونولوجية›Historical Jesus (XXI‹يصـنف كُرسان يف كتابه   ) 8

 . ق م150
9.  Crossan, Historical Jesus xxxiii and 436. 

ناجيل يف السياق األكثر عمومّية      من األنواع القصصية واألقوال اليت توجد يف األ        ايف املقـابل، يضـع أ كالرك واير كثريً         ) 10
 ,A. Clark Wire, Holy Lives, Holy Deaths: Aclose Hearing of Early Jewish story tellers ‹لسـرد القصص اليهودي القدمي  

studiesA in Biblical Literature, 1 (Atlanta: society of Biblical Literature, 2002)‹. 
11.  So Crossan, Historical Jesus, 266-267. 
12.  Such as Albert Huck/ Heinrich Greeven, synopsis of the First three Gospels: with the Addition of the 

Johannine parallels, 13 th ed. (Tübingen: Mohr, 1981), 176-179.  
13.  Hjelm, Jerusalem’s Rise to soveignty, 83-84, 238-239. 
14.  E.J. Stephens, “Prayer of Lamentation to Ishtar”, in J.B.Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to 

the old Testament (Princeton University press, 1969), 384, Lines 54-60. Hereafter ANET. 
15.  Hjelm, Jerusalem’s Rise to soveignty, 83-84, 238-239. 

 الفتح، يشري السامريون إىل هيكل أورشليم بوصفه هيكل   يف التراث السامري من القرن السادس عشر، كتاب التاريخ أليب          ) 16
أشـار يوسفوس، كاتب القرن األول امليالدي، إىل حدث يف أثناء حكم هريود يف أوائل القرن األول، عندما بعثر                   . العـار 

 أم ـًاإنّ قصة يوسفوس، سواء كانت تارخي. ›Josephus, Antiquities xviii 29-30‹السامريون العظام البشرية يف باحة اهليكل 
ـًاانتقا حول . جرزمي، توحي بوجود أساس مبكر للوصف االزدرائي للهيكل       - لقصة الشعور بالعار جتاه املزار يف بيت إيل        م

 .›Hjelm, Samaritans and Early Judaism, 251 ‹هذه القضية، انظر 

 .›Kommentar til Mattaesevan geliet, 439 ‹هبذا اخلصوص، جيد موغرت مولر التأييد يف خمطوطات البحر امليت  ) 17
18.  Thompson, Bible in History, 323-374. 
19.  Tablet I. 11. 80-84. 

إىل صوت  ) 23(يف املزمور   ، الذي حيول الشخص األول      )3(يف سفر املراثي    ] املتكلم[توجد وظيفة مشاهبة للشخص األول       ) 20
 .›P. J. P. Van Hecke, Lamentations 3: 1-6: An Anti psalm 23 (Forthcoming)‹انظر . ألورشليم
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 ,”I. Hjelm and Th.L. Thompson, “The Victory song of Merneptah ‹ملوتـيف احلـرب املقدسة هلبة الَنفَس، انظر    ) 21

Journal for the study of the old Testament 27 (2002): 3-18‹. 

). 31-29(وسفر األخبار الثاين    ) 20-18(؛ سفر امللوك الثاين     )39-36(إشعيا  : هذه القصة توجد يف الكتاب بثالثة تنويعات       ) 22
 .›Hjelm Jerusalem’s Rise to soveignty‹ يف سفر إشعيا، انظر حزقيالألصل قصة 

23. Kitabal-Tarikh of Abul’ Fath, trans. Paul Stenhouse, studies in Judaism, Vol. 1 (Sidney: University of 
Sidney press, 1985), 115-116. 

ـًاملناقشة تقدمي مرقس ليسوع بوصفه معل ) 24  V.K.Robbins, Jesus the Teacher: A socio-Rhetorical ‹: ، انظر الدراسة املمتعةم

Interpretation of MarkA (Minneapolis: Fortress, 1992), esp. 75-107‹. 

 )169ص  (نشيد إنسان بائس) 4/ 1
1.  Mack, Lost Gospel, 155. 
2.  Mack, Lost Gospel, 86. 
3.  J. S. Kloppenborg Verbin, Excavating Q: The History and Setting of the sayings Gospel (Edinburgh: T&T 

Clark, 2000), 68-109; Mack, Lost Gospel, 83; J.D. crossan, The Historical Jesus: the Life of a Medi 
terranean Jewish peasant (Edin burgh: T&T Clarke, 1991), 270-274. 

4.  ANET, 379. 
5.  ANET, 378-379. 
6.  the implied reference is to G. E. Wright, The old Testament Against Its Environment (London: SCM press, 

1950). 
7.  ANET, 602-604. 

سبعة أناشيد تلعن األمم يف سفر      ) (35-13(أناشيد القضاء يف سفر إشعيا      ) 2؛  )12-1( أناشـيد امللكوت يف سفر إشعيا        )1 ) 8
قصة السفر املركزية عن امللك     ) 3؛  )25-24،  22وسبعة أناشيد تلعن السامرة وأورشليم يف سفر إشعيا         ) 23،  21-13(إشعيا  

األناشيد السبعة للعودة من التحرير من املنفى إىل ميثاق يهوه          ) 4؛  )39-36( إشعيا    يف سبعة أناشيد يف سفر     حزقيالالصاحل  
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10.  Hjelm and Thompson, “Victory Song of Merneptah”, 6. 
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13.  Garcia Martinez, Dead Sea Scrolls, 348-385. 
14.  Garcia Martinez, Dead Sea Scrolls, 394. 
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Dead Sea Scrolls Today (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1994). 
16.  Garcia Martinez, Dead Sea Scrolls,303-304; 365. 
17.  Garcia Martinez, Dead Sea Scrolls, 189. 
18.  Garcia Martinez, Dead Sea Scrolls, 116-117 
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!] إبراهيم[ناقشـت الصـعوبات يف فهم اجملموعة املنوعة من قصص أبراهام    ›Origin Tradition, pp. 199f‹يف كـتاب   ) 3
!] إبراهيم[، إذا جاز القول، قد نقلت شخصية أبراهام         !]إبراهيم[إنّ أسفار أبراهام    . كقصص متصلة بشخصية متماسكة   
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6.  ANET, 6a-8a; 10b-11b; 253a-253b. 
7.  ANET, 365-367. 
8.  ANET, 365-367. 
9.  Hjlem and Thompson, “Victory song of Merneptah” 
10.  See M.Liverani, Prestige and Interest: International Ralations in the Near East: Ca 1600-1100 Bc, History of 

Ancient Near East 1 (Padua, 1990); Th. L. Thompson, “Kingship and the Wrath of God, or Teaching 
Humility”, Revue biblique (109) 2000: 161-196; Hjelm and Thompson, “Victory Song of Merneptah”; 
N.Wyatt, ,Myths of Power: a study of Royal Myth and Ideology in Ugaritic and Biblical Tradition, UBL 13 
(Münster, 1996). 

11.  The result of this study are presented in Th. L. Thompson,“A Testimony of the Good King: Reading the 
Mesha stele”,in L.L.Grabbe, Seminar For Historical Methodology(Forth coming). 
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13.  Hjelm and Thompson, “VICTORY Song of Merneptah”. 
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16.  Th. L. Thompson, “Kingship and the Wrath of God: or Teaching Humility”, Revue biblique 109 (2002): 
161-196. 
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 ‹ سايت األول يف ؛ ميكن العثور على نقش ›ANET, 375-376‹لنقش أمينحوتب الثالث انظر . وسايت األول ورمسيس الثالث

J.Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. 3 (London, 1906-1907), Sec. 116-117‹  وميكـن إجياد الشكل املختلف ،
 J.A.Wilson, Historical Records of Ramses, vol.3 SAOC 12 A(Chicago: University of ‹لنقش رمسيس الثالث يف 

Chicago press, 1936), 111-112‹. 

 W.W.Hallo, The Concept of scripture, vol.2, Monumental Inscriptions from ‹ و›ANET, 376‹لترنيمة مرنفتاح، انظر 

the Biblical World (Leiden: Brill, 2000), 40-41‹ . ملناقشة هلذه النقوش يف سياق اإليديولوجيا امللكية، انظر› Thompson, 

“Wrath of God”, and Hjelm and Thompson, “Victory song of Mernptah”‹. 
18.  Th. L. Thompson, “He Is Yahweh; He Does What Is Right in His Own Eyes: the old testament as a 

theological Discipline II,” tro og Historie, Forum For Bibelsk Eksegese 7 (Frederiksberg: Museum 
Tusculanum, 1996), 242-262. 

19.  Th. L. Thompson, “From the Mouth of Babes: strength, Psalm 8.3 and the Book of Isaiah,” JSOT 16 (2002): 
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20.  M. Liverani, “the Ideology of the Assyrian Empire” in Power and Propaganda”, ed.M.T.Larsoen 
(Copenhagen, 1979), 297-317; Oded, War, Peace and Empire, 155-157; Hjelm, Jerusalem’s Rise to sover-
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ـًاف أو الرعـب كخصـلة إهلية تشاهد يف وصف امللوك اآلشوريني ألنفسهم يف كل مكان تقري                إنّ صـفة اخلـو     ) 22  بأهنم  ب
 ,Thompson ;(ANET, 276)‹وصف يظهر ألول مرة على رقيم محورايب ] وهو[، )التـنني العظيم = (> جـال . أوسـوم <

“Wrath of God”‹. 
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23.  Tablet 1.i. 8-10. 16-19. 
24.  Tablet 11. 304-308. 

(؛ قارن االستعمال املقلوب لألرقام اهلامة ألجل السالم كما يف سفر القضاة             )8-1: 9(؛ سفر دانيال    )31-8: 25(سفر إرميا    ) 25
ـًا؛ الذي تنعم فيه األرض بالسالم مدة أربعني عا)31: 5  .م

 ).19-8: 9؛ دانيال 1: 1؛ عزرا 14-10: 29(انظر إرميا  ) 26

 على تورية النساخ    حدى عشر تنطوي أعوام أسرحدون األ   . اناة أو النفي، كما يف نص نبونيد الثاين       عشـرة أيـام من املع      ) 27
إلعكـاس السـتني زائد عشرة من السبعني سنة من املعاناة إىل عشرة زائد واحد، ما خيلق تورية رقمية تعتمد على التشابه                      
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30.  Hallo, Context of scripture, vol.1, Canonical Composition From the Biblical World (Leiden: Brill, 1997), 

477-478. 
31.  See the discussion in C. J. Gadd,, "The Harran Inscriptions of Nabonidus", Anatolian Studies 8(1958): 35-

92; T.Longman, Fictional Akkadian Autobiography, 97-103; Hallo, Context of Scripture,1: 477-478; ANET, 
311-312, 560-562. 
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Origin Tradition of Ancient Israel (Sheffield: SAP, 1987), 51-59, 97-99, 104-116. 
5.  J.B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Related to the Old Testament (New Haven: Yale University 
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6.  ANET, 3. 
7.  N. P. Lemche, "The old Testament: A Hellenistic Book?" SJOT 7 (1993): 163-193. 
8.  For a discussion of some of these variations, see Th. L. Thompson, "Historiography in the Pentateuch: 

Twenty-Five Years After Historicity", SJOT 13 (1999): 258-283. 

-33: 15امللوك األول (ص بيت بعشا  يف قصإسرءيل] بطالن[إنّ تـرديد هذا املوتيف أساس يف فهم الترديد الثالثي خلواء            ) 9

. ، ويف قصة سقوط السامرة    )30: 10 امللوك الثاين    23: 16امللوك األول   (، والقصة املوسعة حول سقوط بيت ُعمري        )7: 16
› Hjelm, Jerusalem’s Rise to soveignty: Zion and Gerizim in Competition (London: T&T clark, 2004) 36-37

‹. 
10.  ANET, 60-72; additions to tablets V-VI: ANET, 501-503; W.W. Hallo, The Context of Scripture, vol.1, 

Canonical Compositions From the Biblical World (Leiden: Brill, 1997), 390-402. 
11.  W. G. Lambert, “The Great Battle of the Mesopotamian Religious Year: the Conflict in the Akitu House,” 

Iraq 25 (1963): 189-190; T. Jacobsen, “Religious Drama in Ancient Mesopotamia”, in Unity and Diversity, 
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12.  ANET, 8 n. 6. 
13.  ANET, 104-109, 512-514. 
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 بقصة سفر األخبار الثاين عن إذالل       حزقياليناقش ربط قصة    ). 31-21: 14(شـكل خمـتلف من قصة توجد يف سفر امللوك األول             ) 14
-Hjelm, The Samaritans and Early Judaism: A Literary Analysis, CIS 7 (Sheffield: SAP, 2000), 148‹يف رحـبعام نفسه  

152‹.A 
15.  ANET, Deliverance of Mankind From Destruction" 10-11. 

ـًاة غال رافيماته اخل من كتاب األموات، الذي تقتبس ثي     ) 108(نص من نصوص توابيت اململكة الوسطى، يوجد يف الفصل           ) 16  ب
إنّ مهمة شيث هي أن يقيد األفعى وأن        . عندما تدخل بارجة الشمس املساء، يهددها تنني شرير       . يف النصـوص املصـرية    

 .›ANET, 11-12‹جيعلها عدمية األذى، انظر 
17.  ANET, 275-287. 
18.  Tablet I. 80-84. 

 Th. L. Thompson, and D.Irvin, "The Joseph ‹ احلكايات املتصلة هبا، انظر مـن أجل مناقشة حلكايات الوالدة هذه و  ) 19

and Moses Narratives" in Israelite and Judean History, ed.J.H. Hayes and J.M. Miller (Philadelphia:: 
Westminster, 1977),  181-209‹. ميكن العثور عليها يف  إن قصـة والدة سرغون، اليت طاملا ُربطت بقصة والدة موسى ،

 ‹ لقصة أوديب، الشخصية املركزية يف حلقة املالحم الطيبية، انظر ›ANET, 119‹طبعتني آشورية جديدة، وبابلية جديدة 

F.Storr, Sophocles:AWith an English Translation, Loeb Classical Library, 20-21 (London, Heinmann, 1912)
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20.  ANET, 557-558. 
21.  On the Cyrus story, see K. Stott, "Herodotus and The old Testament: A Comparative Reading of The 

Ascendancy stories of King Cyrus and David', Journal for the study of the old Testament 16. no. 1 (2002): 
52-78. 

ـًا خاًدا، مع ذلك، يشدد تشدي ) اليوناين 109املزامري  ) (110(يف الطـبعة اليونانية من املزمور        ) 22  على والدة امللك من يهوه ص
إذ تؤطر الوالدة املتعالية للملك اإلهلي يف سياق كوين مع اجملاز الشمسي املستقل للملك بوصفه الندى عند الفجر،                  . نفسه

 .»س ولدتَك مثل الندى من رحم الفجرعلى اجلبل املقد«): 2: 110املزامري (املولود على تلة صهيون 
23.  For the text, see B. Lafont. "Le Roi de Mari et les prophétes du dieu Adad", RA 78(1984p): 7-18. A, 

Malamat, "A Mari prophecy and Nathan's Dynastic Oracle," in Prophecy: Essays Presented to G. Fohrer, 
BZAW 150 (Berlin: De Gruyter, 1980), 68-82. 

24.  Seen at the Museum of fine Arts in boston on November 16, 1999, in a display entitled “Pharaohs of the sun: 
Akhnaton, Nefertiti, Tutan-Khamen”, Cat, no. 25: Catalogue edited by R. E. Fredd, Y. J. Markowitz and 
S.H. D’Auria (Boston, Bulfinch 1999), 56-58, 208-209. 

25.  Pharaohs of the sun, P. 204, cat. No. 12. 

ـًاترنـيمة إله الشمس تدعى أي      ) 26 النشيد حمفوظ يف مخسة أشكال خمتلفة من قبور تلك الفترة،          .  الترنيمة العظيمة إىل أتون    ض
، ) ق م  1319-1322(أفضـلها يأيت من قرب عاي، قائد سالح عربات أخناتون يف أثناء حكم أخناتون وكذلك الفرعون من                  

 .J‹، وميكن العثور على الترمجات اإلنكليزية يف ›Freed et al. Pharaohs of the sun, pp. 26, 9‹بعد موت توت عنخ أمون 
H. Breasted, The Dawn of Conscience (New York: Doubleday, 1933), 281-286; Anet, 281-286; and W.W. 

Hallo and M. Lichtheim, ““ The Great Hymn to the Aten”, in Context of Seripture, 1: 44-46.‹ .   مـن أجـل
 W.J-Murnane, “The History ofA Ancient Egypt”, in Civilizations of the Ancient Near ‹التسلسل الزمين انظر 

East, ed.J.M. Sasson (New York: Doubleday, 1995), 2: 712-714‹.A 

 .›ANET, 418-419‹قارن السطور االفتتاحية من تعاليم امللك أمنيميحت يف  ) 27
28.  ANET, 281-286 
29.  Already, Breasted, Dawn of Conscience, 366-370; P.Auffret, Hymn d’Egypte et d’Israel: Etudes de structure 

Litteraires, OBO 34 (Freiburg: Universitätsverlag, 1981). 
30.  ANET, 446-447. 
31.  ANET, 447 n/16. 
32.  J. H. Breasted, Ancient Records of Egupt: Historical Documents, vol. 3.(New York, 1906) 
33.  J. H. Breasted, Ancient Records, vol. 3. sec. 534, p.225. 



 
 

 

340

 هذا النعت الشائع إىل حٍد ما يصادف ›ANET, 373-375‹ترنيمة انتصار حتتمس الثالث، يف ] العربية[الـترمجة االنكليزية   ) 34
-ANET, 376‹، مرنفتاح ›ANET, 375‹أمنحوتب : يف نقـوش الساللتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، على سبيل املثال 

 .›ANET, 379‹، ورمسيس الرابع ›378

 ).23-11(، بشكل خمتلف من رقم )1(امللحق انظر  ) 35
36.  See, For example, G.L.Mattingly, “the pious sufferer: Mesopotamia’s Traditional theodicy and Job’s 

Counsellors” in the Bible in Light of Cuneiform Literature: scripture in Context, vol.3, Ancient Near Eastern 
Texts and studies, ed.W.W.Hallo (Lewiston, N.Y.: Mellon, 1990), 305-348. see also the just sufferer 
Compositions in Hallo, Context of  Scripture, 485-495, 575-578; also ANET, 589-591. 

37.  Dated to Neo-Babylonian period by A. Ungnad, Die Religion der Babylonier und Assryrer (Jena, 1921); for 
English translation, see ANET, 383-385. 

38.  ANET, 384. 
39.  I.Hjelm and Th. L. Thompson, “The Victory Song of Merneptah: Israel and the people of Palestine, Journal 

For the study of the old Testament 27 (2002): 3-18. 
40.  Breasted, Ancient Records, vol. 3, sec.582, P. 245. 
41.  Breasted, Ancient Records vol.3, sec.594, P.253. 
42.  Breasted, Ancient Records vol.3, sec. 612-613, pp. 261-260. 
43.  ANET, 377. 
44.  Appendix 1, #22; Pritchard, ANET, 378. 
45.  Appendix 1, no.22; ANET, 378. 
46.  Breasted, Ancient Records vol.3, sec.613, p.262. For the structure of the hymn in three major move,ents, see 

G. Fecht, “Die Israelstele, Gestalt und Aussage,” Fontesatque pontes: Eine Festgabe Für Hellmut Brunner, 
Ägypten und Altes Testament 5 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1983), 106-138. 

47.  Breasted, Ancient Records vol.3, sec. 614, p.262. 
48.  See J. H. Breasted, The Dawn of Conscience (New York, 1933), 366-370; Text From ANET, 369-371. 
49.  Papyrus Sallier I.Compare R-A. Camino, Late Egyptian Miseellanies (Oxford: Clarendon, 1954), 323-325; 

ANET, 378. 
50.  Appendix 1, no.23; ANET, 378. 
51.  ANET, 370-371. 
52.  Fecht, “Israelstele”, 129. 
53.  Hymn of Victory of Thutmosis III, ANET, 373-375, Citing From 374. Compare Breasted, Ancient Records, 

vol.2, sec.655-662, pp.262-266. 

فالليبيون . يف مـناجاة مرنفـتاح يف نقـش الكرنك العظيم، ال حيقق امللك الوحدة بني رعاياه فحسب، بل يقاتل املؤامرة                    ) 54
-Breasted, Ancient Records vol.3, sec.591, pp. 251-252; ANET, 373 ‹ خيططـون ألشياء شريرة ضد مصر، انظر  

ـًاأي؛ انظر ›375  .›ANET, 373-5‹ ترنيمة انتصار حتتمس الثالث ض
55.  Breasted, Ancient Records vol.2,sec. 890-892, pp.360-362; ANET, 375-376. 
56.  D. B. Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times (Princeton: Princeton University press), 137, 201. 
57. Breasted, Ancient Records vol.3, sec.490, p. 210: “husband of Egypt, rescuing her from every country.” See 

Breasted, Ancient Records vol.3, 264 note a. A similar motif is found in the accession speech of Ramses III, 
in Breasted, Ancient Records vol.4, sec.63: ( ـًاعندما أشرقت كالشمس مل   . ها، ثبتها جبربويت الباسل   طوقت  على مصر، محيتها،     ك

يف نقش الكرنك العظيم، يكون فرعون هو األب الذي حيفظ أوالده أحياء           ". طردت ألجلها األقواس التسعة    ), Breasted, Ancient Records 
vol.3, sec. 580, p.243. 

58.  Th. L. Thompson. The Bible in History: How Writers Create a Past (London: Cape, 1999); Thompson, The 
Mythic past: Biblical Archaeology and the Myth of Israel (New York: Basic, 1999), 280 

 )295ص  (خرافة اإلله احملتضر واملبعوث حًيا) 3/ 2
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 J.D.Levenson, The Death and Resurrection of the ‹، انظر على حنو خاص )12(عن قصة اإلضحية يف سفر اخلروج  ) 2
Beloved son: the transformation of Child Sacrifice in Judaism and Christianity (New Haven: Yale University 

press, 1993), 43-52‹. 

 ”T.Mettinger, The Riddle of the Resurrection: “Dying and Rising ‹لالطـالع على مناقشة حديثة هلذه األساطري انظر   ) 3
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-F.O.Hvidlberg-Hansen, Kan’anaeiske myter og legender (Arhus, 1999), 1:101‹فيما يتعلق بالنص والتعليق انظر  ) 4
120; O.Lorenz, Ugarit und die Bibel: Kanaanäische Götter und Religion im alten Testament (Darms stadt, 
1990), 110-115; J.B.Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Related to the old Testament (Princeton 

University press, 1969) 129-142. Hereafter ANET‹. 

ـًاهـذا مـربهن عـلى حنو واضح يف دراسة واضحة على حنٍو رائع، ستظهر قري    ) 5  ,H.J.Lundager Jensen ‹ باإلنكليزية ب

Gammel testamentlig religion: En indforing (Frederiksberg, 1998)‹. 

 ANET: “Dumuzi and ‹ يف ،، على سبيل املثالبعضها جمّمع. مثـة طـيف واسع معروف من القصص حول دموزي أو متوز   ) 6
Enkimdu”: ANET, 41-42; “A vision of the   Netherworld”: ANET, 109-110; Dispute Between the Date Palm 

and   Tamarisk”: ANET, 410-411‹   هبوط إنانا إىل العامل السفلي : ؛ مـن بـني أقـدم احلكايات هي احلكايات السومرية› 
ANET, 52-57; “Dumuzi and Innana,” ANET, 641-644‹ . إىل سلسلة من األناشيد السومرية اليت تشري صراحةً إضـافة 

ـًاوضـم  ‹العسل - الرجل;›ANET, 644-645‹؛ احلياة هي قدومك ›ANET 644 ‹) اخلس َشعري( إىل تـراث دمـوزي   ن
ANET, 645‹  وحـرريين، يا أخيت ›ANET, 645‹ ميكن العثور على اإلشارة يف ملحمة غلغامش يف )tablet VI, lines 45-7, 

ANET, 84( ـًا ، انظـر أي  S.N.Kramer. The Sacred Marriage Rite: Aspects of Faith, Myth, and Ritual in ‹  ضـ

Ancient Sumer (Bloomington: Indiana University press, 1969)‹. 
7.  See especially ANET, 52-57, 641-644. 
8.  ANET, 644-645. 
9.  On this metaphore, see K. Nielsen, for A Tree There Is Hope (Arhus: Universitetsforlag, 1989). 

 )329ص  (ةحرب مقدس) 1/ 3
1.  L. Feuerbach, The Essence of Christianity (New York: Harper, 1956). 
2.  J. B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Related to the old Testament (Princeton University Press, 1969), 

8, n. 6 Here after ANET. 

ـًاميـنحه جربوت ناّنا وف  ) 3 فيما يتعلق مبدونة قوانني محورايب، اليت  :›ANET, 523-525; here p. 523‹مل احلقيقي الوتو  للعاق
 .›ANET 163-180; CF. Ex 20: 1-23: 33‹أعطاها إىل امللك اإلله مشش، انظر 
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تشرهبا حاثور،  . عندما نظرت اآلهلة إىل البحرية رأت وجهها اجلميل يف اجلعة         . باألمحـر باملغرة إلعطاء مظهر الدم البشري      
 .›ANET, 10-11‹لالطالع على النص انظر . ى خمططها لقتل اجلنس البشريفتغط يف النوم وتنس

 ).131(، وبعشريت، )112، 111(رحم األم الذي خيلق البشري، فيما يتعلق بعشتار (تدعى مامي : ›ANET, 99‹انظر  ) 5
6.  The structure of theological debate in Cain’s story is described in Th. L. Thompson, The Bible in History: 

How Writers Create a Past (London: Cape, 1999); Thompson, The Mythic Past: Biblical Anchaeology and 
the Myth of Israel (New Yorkm Basic, 1999), 330-337. 

 I. Hjlem, Jerusalem's Rise to sovereignty ‹اليهودي بني هيكلي جرزمي وأورشليم /يعكـس التـنافس السـامري     ) 7
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Violent Legacy of Monotheism (University of Chicago press, 1997)‹. 
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، بل )ابن آدم(يف تأطري أنسابية يسوع منذ يوسف إىل الوراء من خالل التراث الكتايب، ال خيتم ب  . وقاهـذا ما يعترف به ل      ) 9
ـًاواص) الربابن  ( إىل   ًدايأخذ أنسابيته من االبن إىل األب عائ       38-23: 3إجنيل لوقا    (الرب كل اجلنس البشري بأنه ابن       ف

.( 
10.  J. C. Vanderkam, Enoch and the Growth of the Apocalyptic Tradition (Cathilic Bibkical Quarterly 

Monograph Series, no.2 (Washington, 1984). 
11.  H. S. Kvanvig, "Gen 6.3 and the Watcher story", Henoch 25 (2003): 1-20; F. Garcia Martinez and E. J. C. 

Tigchelaar, The Dead Sea Scrolls Study Edition (Leiden: Brill, 2000), 403-405. 
12.  ANET, 42-44, 93-97, 104-106. 

ـًاواستراحة السبت البالغة سبعني عا    ) 21: 36(اإلشارة الضمنية هي، بالطبع، إىل سفر األخبار الثاين          ) 13  اليت ستعطى لألرض    م
ـًاحتقي  ).11: 25إرميا ( لنبوءة إرميا ق

 .›ANET 94-95‹اقتباس من قصة غلغامش يف  ) 14
15.  On this rich, complex system, see M. Liverani, Power and Propaganda (Copenhagenm 1979); Liverani, 

Prestige and Interest: International Relations in the Near East, Ca. 1600-1100 BCE (Padua, 1990). 

 ).6-5(إنين أتتبع القراءة يف اخلماسية السامرية لألبيات  ) 16

-B. Maader, "Ares" in Lexicon des Früh‹ زميلي نيلز ملكه؛ الداللـة املـزدوجة لقـوس يهوه كان أول من أوحى هبا    ) 17
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Israel (Sheffield: SAP, 1987), 158-160‹. 
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ـًايف شكل مضاعف أرب   ) 5: 6(يـردد مرقس ولوقا خالصة سفر التثنية         ال يفصل لوقا سفر التثنية عن سفر الالّويني بل         . ع
ـًايقدم خالصة متماسكة يف صيغة مضاعفة مخ  .س

 هذه: الفقهي وتفسريها املقدسة احلرب قصص تطوير من كل يف رهان موضع ًداج هاّمة وسياسّية اجتماعّية أهـداف  مثـة  ) 21
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Curse of   Cain: The Violent Legacy of Monetheism (University of Chicago press, 1997); Hjelm, Jersalem's 

Rise to sovereignty‹. 
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 P.D.Miller, The Divine Warrior in Early Israel, HSM5 (Cambridge: Harvard ‹ دراسات تفسد مماثل بشكل املتحيزة
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the ARK Narrative (Baltimore: John Hopkins University pressm 1977  ‹ .اخلصوص هبذا إشكالية أقل هو ما › 
F.M.Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic   (Cambridge, Harvard University press, 1973)‹. 

24.  ANET, 164; line 1-40. 
25.  H. Niehr, Der höchste Gott, BZAW 190 (Berlin, 1990). 
26.  Thompson. Bible in History; Thompson, Mythic Past, 317-322. 
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27.  L. W. King, Chronicles Concerning Early Babylonian Kings (1907), 2: 87-96; ANET, 119; see also 
P.Jensen, "Ausset Zungsges chichten" in Reallexicon der Assyriologie (1928), 1: 322-324. 

28.  ANET, 378.  
29.  ANET, 373-375. 

 . ›ANET, 375‹ مع الفقرة األخرية من نشيد حتتمس؛ ) 7(وصموئيل الثاين ) 15(قارن سفر التكوين  ) 30

 B.Oded. Mass ‹ يف ًداانظر مزي. هـذه التضـادات املـنمطة تصـف يف الغالب التغري الوحيد يف املرتلة من العدو إىل التابع     ) 31

Deportation and Deportees in the Neo-Assyrian Empire (Wiesbaden: Harrassowitz, 1979), 19,28-30‹  ؛ فـيما يتعلق
 ,Th. L. Thompson, The Early History of the Israelite people ‹ ويهوذا القدميني، انظر إسرءيلبتأثري هذه السياسات على 

3rd ed. (Leiden: Brill, 2001), 339-351‹. 
32.  ANET, 376-378. 

ـًا، وخصو›ANET, 534-541 ‹اصة بأسرحدون كـتلك اخل  ) 33 ، حيث ميارس امللك دور املقرر ملصري )37-106( العبارات ص
ـًاانظر أي. وازدهار أرضه) القن(املُقطع   .›ANET, 177-180‹ ملحق مدونة محورايب ض

34 ( › J. B. Breasted, Ancient Records, 3: 16-22‹ .ـًاوخصو بلغة اجملاز األديب، ينتقل املرء ). 44، 38، 30، 26( املقاطع ص
مـن امللوك االثين عشر املشاغبني يف النصوص اآلشورية إىل أبناء يعقوب االثين عشر يف سفر التكوين ويف شرح اخلماسية                    

 . االثين عشر املشاغبني ضد يهوهإسرءيلألسباط 

انظر، على سبيل   ". التنني العظيم "غال،  -شوري نفسه بأن أوسوم    اآلشوريون طريف هذا اجملاز عن طريق وصف امللك اآل         ميـثل  ) 35
ـًا، لكن انظر أي›ANET, 276-281‹املـثال، هذا املوتيف املردَّد يف النقوش من عهدي شاملنّصر الثاين وشلمنّصر الثالث يف    ض
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ـًاالوصـف الـذايت املوجـود تقري       ‹يظهر ألول مرة على رقيم محورايب       ) بالتنني العظيم ( يف كل مكان، للملوك اآلشوريني       ب

ANET, 276‹. 

 ",Th. L. Thompson, "Conflict themes in the Jacob Narratives ‹لالطالع على عناصر اجلذب يف السرديات، انظر  ) 36

Semia 15(1979): 5-26‹. 

ـًايسـتمر اخليط يف سفر القضاة وخصو       ) 37 ؛ 1: 19؛  1: 18(القضاة  : ، حيث ُيربط بسلسلة قصص أصل امللكية      )6-5: 17 (ص

 .؛ وهلم جرا)25: 21
38.  For a different discussion, P. E. Dion, "The Fearnot Formula and Holywar", CBQ 32 (1970): 565-570. 

ـًاأي) 33-26: 78(يفسر املزامري  ) 39  ).14( قصة السلوى يف ضوء سفر العدد ض
40.  Hjelm and Thompson, "Victory Song of Merneptah", 10. 
41.  As in Akhnaten’s long hymn to Aton: J. H. Breasted, The Dawn of Conscience (New York, 1933), 366-370; 

ANET, 369-371. 

ـًاانظر أي  ) 42 2(يف املزمور ) األمم الضاجة(، الذي وضع كرد اعتراضي على احلرب ضد     )1-149املزامري  ) (النشيد اجلديد  (ض

وتقيد حتت  ) ملوك العامل (و) األمم(حيث تربط   ) 6-2: 147املزامري  (إنـه ينشـد يف السياق اليوتويب النبعاث أورشليم          ). 
 .للربكةالسيادة الكونية واإلهلية 
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كآية على أنه سُيشفى، حيرك يهوه ظل قرص الشمس         . زقيال عشرة اإلضافية أوالً حل    يف السـردية، ُتمنح السنوات اخلمس      ) 3
 .إىل الوراء عشر خطوات

4.  I. Hielm . Jerusalem's Rise to sovereignty (London: Continuum, 2004), 235-239. 

 Th. L. Thompson,"If   David Had Not Climbed the mount ‹ انظر اجلديد، العهد يسوع قصة مع التوازيات ملناقشة ) 5

of Olives" in Virtual History and the   Bible, ed J.C.Exum (Leiden: Brill, 2000), 42-58‹. 
6.  J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt: Historical Documents (New York: Russell and Russell, 1906), 3, 

sec. 582, P.245. 
7.  Breasted, Ancient Records, 3, sec.594, P.253. 
8.  Breasted, Ancient Records,3, sec.612-613, 99. 261-262. 
9.  See. Th. L. Thompson and D.Irvin, “The Joseph and Moses stories”, in Israelite and Judean History, ed. J.H. 

Hayes and J. M. Miller (Philadelphia: Westminster, 1977), 157-212. 

اليت أصيب فيها البطل، أبيملك، حبجر رحى       ) 54-53: 9؛ القضاة   21: 11صموئيل الثاين   (مثة إشارة ساخرة إىل قصة موازية        ) 10
ـًارمتها امرأة من مثل هذه البوابة متا       يرجو أبيملك حامل سالحه أن يقتله بالسيف، لكي ال يهزأ القارىء من موته على              . م

 .يدي امرأة

ـًامع ذلك، خال  . م قتلت داود على حنٍو مؤكد مثلما أن امرأة أبيملك قتلته عند البوابة            املرأة يف احلما   ) 11  ألبيملك، ال يلقى    ف
 .لقد قتل قبلئٍذ خادمه املخلص، الذي كان من املمكن أن ميارس دور حامل درعه لريحيه من عاره. داود رمحة املوت

 .›”Hielm and Thompson, “Victory song of Merneptah‹يبيا  على ملك لـًا مشاهبًراينـزل مرنفتاح قد ) 12
13.  Tablet 1.i.8-10. 16-19; tablet 11: 304-308; See J.Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Related to the old 

Testament (Princeton University Press, 1969), 73, 97. Here after ANET. 

 .›Thompson, Bible in History, 65-66‹سليمان الثالثة انظر حول إغراءات  ) 14

 القصة، يحتك. ثيمتها ليست احلكمة بل الرعب وامتالكه. جتـد هذه األمثولة الباقية قرينتها األكثر قتامة يف قصص أليشاع     ) 15
يف . يع لوالدتني بأن تأكال ولديهما    ، عن تعهد شن   )31-25: 6امللوك الثاين   (املؤطرة يف مشهد اجملاعة يف أثناء حصار السامرة         

اللـيلة الثانية، تندم والدة الطفل احلي على تعهدها وختفي ولدها، يف حني أن رفيقتها املغدورة يف امليثاق تنشد العدالة من                     
إذا مل يساعد يهوه، فكيف ميكنه هو ذلك؟ إنه، وهو من الصعب أن يكون شخصية حكمة، يتغلب                 . بعيد من ملك سليماين   

هذا الشكل املختلف املرعب لوالدتني تنشدان العدالة ُيربط        . حيث إنه قتل النيب الذي أوصله إىل اليأس       ه هول احلصار    علي
إنه سيعود مبثابة إشارة إىل املثل      . إىل موازيه من خالل الفكرة املهيمنة املتكررة للسيف، الذي يقطع ويقسم أبناء بيت داود             

ـًا التراث حيميه خمفحول أم تنسى ولدها، يف حني أن  . لكي يتذكره يهوهًدا بعيي
16.  E. Jensen, Die Unendliche Geschichte (Stuttgrat, 1979). 
17.  Hjlm, Jerusalem’s Rise to sovereignty, 93-159. 
18.  Hjlm, Jerusalem’s Rise to sovereignty. 

اكتمال خطيئة منّسى وإصالح يشوع، فإن السردية املوازية يف سفري األخبار         يف حـني أنّ ثيمة سفر امللوك تبلغ ذروهتا يف            ) 19
 G.Auld, Kings Without Privilege: David and Moses in ‹. تدمج هذه الثيمات ضمن الهوهتا وتتكلم بصوهتا املستقل

the story of the Bible’s Kings (Edingburgh: T and T Clark, 1994).‹. 
20.  L.H.Schiffmann, Reclaiming the Dead sea Scrolls: the History of Judaism, the Background of Christianity, 

the Lost Library of Qumran (Philadelphia: Jewish publication Society, 1994); J. A. Goldstein, I-II 
Maccabees: A New Translation With Introduction and Comentary, Anchor Bible 41 (Garden City, N.Y.: 
Doubleday, 1977); E. Nodet, A Search for the Origins of Judaism: From Joshua To the Mishnah. (Sheffield: 
SAP, 1997), 140-147; Hjelm, Jerusalem’s Rise to Sovereignty, 254-293. 

21.  Hjlem, Jerusalem’s Rise to Sovereignty, 254-293 deals comprehensivly with the the problem of the rhetoric 
of 1-2 Maccabees. 

22.  F. A. J. Nielsem, The Tragedy in History, Copenhagen International Seminar 4(Sheffield: SAP, 1997). 
23.  P. Briant, From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire (Winono Lake, Ind: Eisen brauns, 

2002), 43F. 
24.  Hielm and Thompson, “Victory song of Merneptah,” 3-18. 

 .›A. Hjlem, Jerusalem’s Rise to Sovereignty, 87, 108‹إنّ هيلم، يف املقابل، تقرأ اخلامتة نفسها كآية على الوعد؛  ) 25
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 .›A. Hjlem, Jerusalem’s Rise to Sovereignty, 165‹حول موتيف االستقامة يف سفر صموئيل وسفر امللوك، انظر  ) 26
27.  See Thompson, Bible in History, 237-244. 

ـًاوتركّز أي ) 28األخبار الثاين   (يوصـف أحـد أشهرهم يف عمل مؤلف سفر األخبار            ) 28 هذه املرة،  .  على قصة سامرية جيدة    ض
إهنم، إذ يظهرون احلب بدالً من الكراهية وحيولون احلرب إىل سالم، قد أبدوا             .  يف املعركة  ييهود) 200000(قـاموا بأسـر     
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 مالحظات

 .ز م! ؟)>شلومو/ شلمه<(  8ص
ـًا يف التراث العريب والعريب         : إسـرءيل  8ص ، والذين يعرفون   )بنو إسرائيل (اإلسالمي، باسم   -رأينا ضرورة متييز ما عرف قدمي

إليهم ، من سكان الكيان الصهيوين الذين عادة ما يشار )The Israelites(يف اإلنغليزية، لغة هذا املؤلف األصلية، باالسم 
" إسرءيل"وصيغة املذكر املستعملة هنا تشري إىل       . ، وال عالقة بني الطرفني    )Israelis(وباإلنغليزية  ) إسـرائيليون (باسـم   
 .الشعب

 ).The Bible(، وهي ترمجتنا للمصطلح )القدمي واجلديد(بقسميه ) الكتاب املقدس(هنا نعين به : الكتاب 11ص

وأحد هذه التقاليد يعرف باالسم     . علماء الكتاب على وجود أكثر من تقليد لألناجيل       يف العصـر احلـايل مثة اتفاق بني          31ص
 ).املصدر(

 ).م(هو تكرار حرف أو أكثر يف مستهل لفظتني متجاورتني : اجلناس االستهاليل 52ص

 ".سفر أيوب البابلي"عادة ما يعرف بأنه : لودلول بعل منقي  52ص

ثوليكية، وحتوي أسفاًرا ال تعترف هبا الربوتستانتية،       اة الكتاب اليت تعترف هبا الكنيسة الك      نسخ: أي: وليكيثالكتاب الكا   65ص
 .على سبيل املثال

 .نسبة إىل اإلله الروماين يانوس الذي كان له وجهان، واحد للسلم واآلخر للحرب) Janus-faced(وجه يانوسي   181ص

لوحان من خشب أو معدن أو عاج كان اإلغريق والرومان يصلون بينهما بنوع             : أو اللوح املزدوج  ) diptych(الدبـتك    280ص
 ).املترجم، عن املورد(من املفصالت ويكسوهنا، بالشمع مث يكتبون عليهما بقلم خاص 
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 سرية املؤلف بقلمه

بعد خترجه يف جامعة داكس يف ِبْتْسربغ       . يف مدينة ِدتُرْيت بوالية متشغن بالواليات املتحدة األمريكية       )  م 09/01/1939(ولد يف    *
برعاية الربفسور  ) الغربية(تحدة وتبنغن يف أملانيا     ، انتقل إىل أوربة ملواصلة دراساته العليا أكسفُرد باململكة امل         ) م 1962(عـام   

 ).Biblical Archaeological Institute(كورت غلنغ، حيث ارتبطت أحباثه ارتباطًا قوًيا مبعهد اآلثار التوراتية 
 حيث شارك )the Tuebingen Atlas of the Near East(يف تطوير أطلس تبنغن للشرق األدىن )  م1976 و1969(ساهم بني عامي  *

خرائط وجملدين، تتعلق بتصور عن التوطنات البشرية يف فلسطني وصحراء النقب وشبه جزيرة سيناء يف العصر   ) 7(يف إجنـاز    
 .الربونزي

بعد . ليحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة فيالدلفيا، يف جمال الديانات املقارنة          )  م 1976(عاد إىل الواليات املتحد يف عام        *
مؤسسة الكتاب  ( عقد من الزمن من دون عمل بسبب رسالته األكادميية عن تارخيية الروايات التوراتية، عينته                قضـاء حنـو   
، ]احملتلة[يف مدينة القدس ) École Biblique/ اإلكول ببليك(اسـتاذًا زائًرا يف  ) Catholic Biblical Association/ الكاثوليكـية 

 ). م1948(عام " إسرائيل" الفلسطينية يف لبحث التغري يف أمساء املواقع اجلغرافية
األمريكية حيث بدأ مشروع كتابة تاريخ ) National Endowment of the Humanities(حصـل على منحة  )  م1987(يف عـام   *

وقد أجنز مشروعه هذا بينما كان يعمل استاذّا مساعًدا يف جامعة           . فلسـطني عـلى حنو مستقل من املنظور التورايت التقليدي         
دعي لتسلم رئاسة كرسي دراسات     )  م 1993(يف عام   ).  م 1993 و 1988(لورنـس وماركـت يف والية وسنكنسن بني عامي          

 ). م2003(الربفسور توماس طمسن حيمل التبعية الدانيماركية منذ عام . العهد القدمي يف جامعة كوبنهاغن بالدانيمارك

فتركز اهتمامه باآلثار التوراتية على األحباث األثرية وشكل        . ةاشـتهر تومـاس طمسـن بأعماله يف حقول ثالثة ذات عالق            *
ويف الوقت الذي تركزت فيه     . التوطنات البشرية وتاريخ الزراعة يف العصر الربونزي يف األردن وفلسطني وشبه جزيرة سيناء            
قة مع تاريخ فلسطني يف العصر      رسـالته اجلامعـية عـن روايـات اآلباء األولني، على تقومي املصادر األثرية والتوراتية بالعال               

 .الربونزي، فإن عمله يف مشروع أطلس تبنغن شكل طليعة جمهود كتابة تاريخ اإلقليم على حنو مستقل عن املنظور التورايت

فلسطني، اعتماًدا على املصادر األثرية واملكتوبة، لتحل مكان التواريخ األكثر          -إن مشـروعه اإلشـكايل كتابة تاريخ سورية        *
ية عن تاريخ إسرءيل املرتكزة على قاعدة توفيقية إعادة سبك املصادر التوراتية باألثرية، جعلت من موضوع الكتاب                 تقلـيد 

 .املقدس والتاريخ مسألة مركزية

لقـد وفر اهتمامه طويل املدى باألدب املقارن ودراسة التقاليد الكتابية، كانعكاس ألدب الشرق األدىن، بديالً لتاريخ ينطلق                   *
وهذا األدب املقارن يهيمن على هذا املؤلف حيث يقدم تقاليد املسيح، ويف            .  من منظور تارخيي   الكتايبراسـة األدب    مـن د  

 .الوسط منه، داود ويسوع، كممثلني كالسيكيني مللوك الشرق األدىن القدمي
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يات متخصصة وخرائط   مراجعة ومداخل موسوعات ومقاالت يف دور     ) 200(يغطي نشاط توماس طمسن األكادميي ما يقارب         *
 Scandinavian Journal for(وحمرر مساعد لدورية ) Copenhagen International seminar(كما أنه رئيس حترير دورية . وكتـب 

the Old Testament( وعضو رئاسة حترير جملة ،)Holy Land Studies.( 
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 2005(قدمس للنشر والتوزيع، دمشق     . )بالتعاون مع كيث وايتالم، نيلز ملكه، إنغريد هيلمن زياد مىن         . اجلديد يف تاريخ فلسطني القدمي    
 ).م

-  (with H. Tronier, ed.), Frelsens Biografisering: Forum for bibelsk eksegese 13 (Copenhagen: Museum 
Tusculanum, 2004). 

-  (with M. Müller, ed.), Historie og Konstruktion: Festskrift til Niels Peter Lemche i anledning af 60 års 
fødslsdagen den 6. September 2005: Forum for bibelsk eksegese 14 (Copenhagen: Museum Tusculanum, 
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-  *The Messiah Myth: The Near Eastern Roots of Jesus and David (New York: Basic Books; 2005; London: 

Jonathan Cape, 2006; Arabic translation: Damascus and Beirut: Cadmus Press, 2006). 

 ). م2006(بريوت ). ش م م(شركة قدمس للنشر والتوزيع .  بني التاريخ والتراث املشرقي–داود ويسوع 
 

ومع أهنا اعتذرت من املؤلف،     . ترمجة مشوهة للعمل ومن دون طلب احلقوق      )  م 1993(مكتـبة بيسـان أصدرت يف عام         ** 
 بدعوة من دار قدمس صاحبة حقوق       ›املاضي اخلرايف ‹عـندما حضر إىل بريوت إللقاء حماضرة مبناسبة صدور كتابه اجلديد            

الطبعة العربية، باحترام حقوقه مستقبالً، إال أن صاحب مكتبة بيسان أعاد أخًريا نشر تلك الترمجة الرديئة واملشوهة للعمل،                  
 العالقة، للتدخل   إن نقابة احتاد النشرين يف لبنان، مدعوة، قبل املؤسسات احلكومية ذات          . مـع أنه وضع عليها تاريخ قدمي      

ـًا                    الفـوري لوقـف عملية السطو اجلديدة هذه وإجبار الناشر على سحب نسخه غري القانونية من السوق وإتالفها علني
إن هذه التصرفات الالأخالقية تسيء إلينا، حنن العرب، وجتعل كثًريا من . واالعتذار من املؤلف والتعويض له عن خسائره 

 .يترددون قبل نشر أي كتاب مادامت هنايته هي السطوأصدقائنا العلماء يف الغرب 

 


